
शिण्द्याय नमः । 

तन्तरवार्तिके 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद्ः 

( तककपराद्ः ) 

शछोकवार्षिकामिधः । 

` विद्युखज्ञानदेहाय चिषेदीदिच्यचक्षुषे। 
क 

अथः प्राक्षिनिनित्ताय नमः सोभाधधारिणे-॥ १.५६ 
, अषिधन्य गुहूनादौ शिष्यधीपद्धिनीरवीन् । 

# 

तस्परसादात् करिष्येऽहे मीनांसारलोकवार्तिकम् ॥ २॥ 
तद्द्ासाभबुगरहन्तु चत्तन्नत्रः प्रस्ञादामः 

सन्तः परणयिचाक्यानि गरहणन्ति दयनसुधवः ॥३॥ | 
1 

ध्राखरस्वये नमः । 

न्सायस्नकरः । 
क्स 

ग्छोकवातिकम,रिप्सुस्तस्या विसमा 
विद्वेदवर महादेवं स्ततिपृव नमस्यति ॥-शरा 

चिदयद्धेति । धवेद्युद्ध सौमाक्षिया सराधत ज्ञान्मेत्र देहा यस्य । निव. 

द्यव दिध्यं चक्षुः प्रकाशकं यस्य । सोमस्य अधे स्थानं बअ्रह्चमसाङकि 
। हरिणे इति यक्घपक्चे ऽपि सगच्छने ॥ १॥ 

विद्यागुरूण्णं स्त॒तिनमस्कासे कुवम् वानिंकारम्भं भरतिजानीतेः 
अभ्भिवन्येतिः ॥ ५॥ ` 



न(रचात्राततीव कतभ्यं दोषदृष्टिपरं भनः। 
दोषो छ्यविद्यमानोऽपि ताचचिन्तानां प्रकाष्ते ॥४॥ 

कुतो वा गृहते दाष. सूर्ये मदविधोक्तिषु। 
नेषते यः पृरस्थोऽपि स स्वय शृद्यते कथम् ॥ 
नदेषत्वकवाक्पत्व क्र चा काकस्य इद्यत। 

सापचाद्ा यतः कं चन्माश्चस्क्माचाप प्राते ॥&॥ 

आगमप्रवणंश्ाद् नापंबाद्यः स्खन्नापि। , . 

न हि सद्भत्प॑ना गच्छन् र्खलितेषवप्पपोद्यते ॥ ७ ॥ 
यथाक्रथं ्चदारन्धा चयीमा्माऽनुसारिणी । 

परक्षकाणामिदानीं साष्यस्थ्यमरथयते.न चत्रेति। -दोपेकटष्टिपसया 
णामसन्ञपि. दोषः प्रकाशते. अतो मध्यस्था(२) भूत्वा. परीक्षभ्वाप्रिति ॥४॥ 

इजंनानिदानीसुद्धत्तोकत्या दमयति कुत इति । परस्थानपि दोषान 
निर्छन्तस्तत्परि जही षायां यतमाना मद्विधाः कविभ्रघराः कथं स्वप्रन्य 
दोषान् सगृक्ीयुः अविद्यमानश्ि दोषान् कर्थं सूरयो गृङ्णीयुः, मूखंस्तु 
काम गृक्तीयुर्प्रीति॥ ५॥ 

सप्रति शिष्यजनमचुश्चास्ति निर्दोषत्वति । यद्यपीम, ग्रन्थ दुज्ञनाः 

कानिपये दुषयिष्यन्ति तथापि न दोषघ्रच्वं मन्तव्यम्| न हि क चिदपि 
सर्य॑स्य लोकस्य निर्दोषत्वसम्प्रतिपात्तिमिवति । तथा हि । तिष्ठतु 
तावदन्यद्, यावत्यन्तार्गदाश परमपुखुषाथौत्मको मोक्षस्वरगो त्रापि 
नास्तिकाः सा पवादः, ममः खल्वयमप्रवगैः बह्मज्न भद्रकं दुप्यते, वरं 
हि ससारः, यत्र कियानपि ताषस्सुखलेश्लो ऽचभूयते, इति मोक्षेऽपवां 
दः । तथा स्वर्गेऽपि, (किं स्वर्भेण चिरसाध्येन मरणव्यवाहितेन, वरम. 
्रतयमव भोजनशय्यादिसुखमरिति । अतो न कैश्चिद् दुषितप्निति मत्वा 
सदोषत्वं मन्तस्यमिति ॥ ६ ॥ 
\. -सथति उपत्यापि सदोषत्वं सब्राह्य एवायं ग्रन्थ. इत्याह आगमेति । 

सेत्मागो.ह्ययः चदानुसारः सन्मगेण गामिनां च. सत्यपि स्खलन. 
नापादो युक्तः । तेन वेद्ग्याख्यानात्मकफन्य ्रन्ध्रस्य भूयिष्ठगुणस्याल्पे 
दोवः -सक्षप्युपेश्षणीय इति ॥ ७ ॥ 

किञ्चास्पसारा बहुदोषा यथा कथाचिदततिङ्कशेन समारब्धा बाख 
*"----~-------~----------------------------- ̀  



(वार्न्रात्तररपसाराऽपं अदह्धानस्य दानत ॥८॥ 

म[मासादङस्नितजाभाजशषणाज्ड्वलक्रूत। 

वेदाथन्ञानरले म तैष्णाऽताच चच्चम्मत ॥९॥ 

प्रायणव षह मामातसा छक लाकायत। क्ता | 

त नास्तक पध कलुनय यत्नः करता मया ॥ १०॥ 

अथाऽतो धमजिज्ञासा१॥ १ ॥ 
(जधाता धमजिज्ञासा"“सूचमाद्यमिद् क्रुत् । 

धनाख्यं विषयं वक्त भीनासायाः प्रयोजनम् ॥ ९१ ॥ 
सवस्यव हे शाखस्य कमणो वाऽपि कस्य चित् 1 

त्िह्लवीमाग(चुसा(रिणी चेच्छरद्धानस्य शोमतपव क्रि पुनरदल्माद्शा. 
नामत्यस्तानेद्+षा वाभ्ड(तिरित्याह यथकथश्चेदिति ॥ ८ ॥ । 

नशु वद् व्याच पास्तास्त 1 म(माक्षान्याख्यया वद् पतवापक्रमां 

दारभ्य व्याख्यायतामत अह मौमासेति । वेदवाक्यानि रमामिंसंगत 
न्यायवसेन निरूपितानि मनोहस्णि भवन्ति। नोपदेश्यरूपेण व्याख्य।- 

ताने । तेन मामस्ल(व्यास्ययामव चृष्णा वधतदूचि।*९॥ 
नयु ' मीमांसलायाश्चिरन्तनालनि मतुमित्रादिस्चिततानि व्याख्यानानिं 

, विधन्ते करिमनेनेत्यत आह प्रमेभेति । मीमांसा हि भवमिश्रादिभिर्टो. 
कायतेव खतै। ̀  खोकायतकृता नित्यनिषिद्धयोरिष्टाऽनिष्टं फलं नास्ती 
त्यादिबहपासिद्धन्तपारेप्रहदेणति । तामास्तिक पथे कतु ` धार्तिकार्स्म- 
यल; कृतो मयेति ॥ १५ ॥ 

एवं समथत्तारस्भं वा्तिकमास्ममाणः सू्रताह्पथै' तावद्ूदीयति 
अथात इति । धम।ख्यो चाऽस्य शाखस्य विषयः प्रतिपाद्यः तदेवास्य प्रथा 
जनमिति वक्तु शसो हदं घूञ रतम् । धमजिक्षास्तायां , हि कैव्य- 
तोसुक्काऽऽरम्यमाणं शाश्ं नुन तस््पिपाद्नायेमिति गस्घते, अतस्तद् 
यमिदं च्म आचमिति प्रयैोजनाभिधानस्यावसरं वशयति ॥११॥ 

किमयै पुनः भ्रयोजनकथन्मत आह सवस्येति. । सवेस्पाऽटपायास 
भा 

( १.) अथ, ग॒र्छछस्थितिपूतवेदाभ्मयनानन्तरम् । अंतः, यतोऽभ्ययनस्य अञानं 

` फलम् अतः । धर्मस्य, वक्ष्यमाणलक्षणेस्य । जिज्ञासा, तत्सभ्यो विचारः । कतैष्य इति 

+ 



1 न्य।यरन। 

यावत् प्रघाजन नोक्त तावत् तत् कन गद्यते १।॥ १२॥ 
[७ 4 [ ड [अ नि , [कि 4 

मीनांसाख्या तु विदयेषं बहुविद्यान्तराऽऽशिता। 
न शछ्ुशूषायेतुं राकवा प्रागनुक्त्वा प्रयाजनम् ।\ १३ ॥ 
विद्यान्तरेषु नाप्ये्तद् यद्यभीष्टं प्रयोजनम् । 
अनर्थप्रापणं तावन्तेभ्यो माकाङ्कयते क चित् ॥ १४ ॥ 
मीमांसायां स्विहाऽज्ञाते दुज्ञीते वा ऽविवेकतः। 

भ „ १ ¢ + 
न्यायमार्भे मह्।न् दोष हति यत्नोपच्यंता ५ १५॥ 

७ ध ¢ [^ , 

तस्माल्पयाजन पूवसुक्तं सूचक्रता स्वयम् । 
यत् तेनोक्तं बदेयु(१) स्तद् भाष्यकारवदयः कथम् ॥१६॥ 
[१ 4 # भ ५ ५ © १ सिद्धा ज्ञात खम्बन्धं ओओोतुं रोता परवतैते । । 

स्माभ्यस्यापि शाखस्य कर्मणो. बा प्रदत्तिसिद्धयेऽचदयं वक्तश्यभेव 
श्रथाजनम् ॥ १२॥ | 

विशेषतो मीमांसया बहुधयाससाध्यत्वादित्याह मौमांसेति । मीमा. 
स्तराहि .व्याकरणादिरखनन्तरवरेन श्युत्पन्नपदपद्एथह्य वाक्यां 
सन्देहनिद्रस्यथः, बहूनि विद्यान्तराणि उपायभूतान्याशिता, बहाया- 

` क्करसाध्या, नास्यां प्रयोजनमनुक्ता प्रचतंथेतुं शाक्य मिति ॥ १३1 
अपरमपि मीमांसायां वि्यान्तरेभ्यः प्रयोजनाभिधानोपयोगं दक्षो. 

यति वियान्तरेषवति । विद्यान्तरेष्वुक्ते प्रयोजने यदि नाम न भ्रवतेरन् 
तथाप्यदष पव प्रत्यवायः तेषामस्पविषयर्वात् ॥ १४ ॥ 

. (क १ (1 मीमांसा तु सवैवाकयगतन्यायनिरूपणाद्मिका तेनास्यां यो न्याय 
सागेरतस्मिक्ष्षाते दुक्षीते वा विवेकाऽमावाक्न कि स्चिञ्ायेत । अतो 
महान् दोष इति भरयोजनवरीनेन प्रयज्ञे नोपचरितव्येति ॥ १५॥ | 
~ : उप्रसंहराति तस्मादिति । किमिति पुनः स्वयमुक्तं न भाष्यकारादिमिषै. 
द्रम अरतीक्षितमत आह यत्सेनेति । स्वयमनुक्ते प्रयोजने प्रयोजनान्त. 
रमपि भाष्यकाराद्यो वदेयुरिति सम्ाषयन् स्ोक्तमेव कथं ते धद 
ञरिस्यवमथै स्वयमुकतवान् ॥ १६ ॥ 

अव्र चोदयति सिद्धयंमिति । ज्ञातधरयोजनं क्ञ(तसस्यन्धं च रां शोत भः, 3 त ५ व ५ क तु श्रोतारः - भवतेन्ते । तस्मात् प्रयोजनवदेव सम्न्धोऽपि श्चा श।- 
अलारदेतुभूतः श द्ाद्ावेव वक्तभ्यः । अनेन सम्बन्धेनेवं शाख्मभायात' 



५ 

राखादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्ः सप्रयोज्ञनः ॥ १७॥ 
राख प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्नयावुभौ, 
तदुक्त्यन्तगतस्तस्मनाद् 1भन्नां नांक्तः प्रयाजनाल ॥१८॥ 
साडः मरतैप्रन्ुसाना सम्चन्धकथधनशतः) 

तस्मात सरषु राश्चषु सम्बन्धः पूवघुच्यते ॥ १९ ॥ 
यावन् प्रपोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिघीयते। 
अप्तम्बद्धुप्रखापित्वाद् भवेत् तावदसंगातिः"॥ २०4 

' इहे स्थााक्षिप्य सम्बन्धं माष्धएवाऽभिधास्यने । 
१ [न [लाका ^> (~ ज श [त [भि [¶ ५ धमप्रासद्य सि द्िभ्या,(१) तैस्मान्नान्धोऽभिधी यते ॥२१॥ ~ ------- ¬ 

भित्ति! यथा पाद्लास्तरेषु "अथातो धरे व्याख्यास्यामः इत्याच 
'शभ्यप्रश्नानन्तयरूपसभ्बन्धो ऽभिधीयते । अन्यथाह्यसङ्गतामिधायितां 
सूत्रक्ारस्याशङ्य प्रोतासे नार्वाव तद्वचने प्रद्थीरन्निति ॥ १७ ॥ 

परिहरति राच्रमिति । नार जेमिनेः शादखास्म्भे `शिष्यप्रदनान. 
न्तयादिरूपः सम्बन्धो देतु; । किन्तु योभ्वं पू्बाक्तेन. भयोजनेन सह 
शाखस्य स।ध्यस(धनसम्बन्धः स एव शास्त्रारम्महेतुरिति विनैव 
शिष्यप्रह्नाषिना स्वयमेव भावान् ज्ञेभिनिछकदहितार्थं घर्मन्नानस।धन-. 
भूतं शाश्यमारब्धवान् । स्र चायं सम्बन्धः सस्बन्धिनोरभिध।न'देवार्था. 
उक्ञ।त इति न कण्ठेनाक्तः ॥ १८ ॥ 

पुनश्यादयति सिद्धिरति द्येन । अभक्तो भ्यं श्ैत्रक्रारण सम्बन्धा 
भवद्धिन्याख्यातरभिः कथनीय उपपाद््नीयः । अत पव हि शासखर(न्तरेषु 
छ्म्बन्ध उपपाद्यते । यद्यं सम्बस्धः भरयोजनेन सह स(ध्यस(घन- 
कपो नोपपाघते तावदस्याऽदुपपक्ति मन्यमानाः भ्रोततारेऽसम्बद्धश. 
हापित्वं सूषक्रारस्य मन्यमानाः शासन ्याऽसङ्गतिमेव मन्येरन् । अतो. 
भय सम्बन्ध उपपादूनीयः । सम्बन्धान्तरं वा वक्तम्यमिति॥.१९॥ २०॥ 

परिहरति दद त्विति । भाध्यक्ररैरेवाऽय सम्बन्धो धमेप्रसिद्यप्र 
सिद्धिर्यामााक्षिण्य समाघास्यते; अतो नेदा्नीमस्माभिरुपपाद्यते । न 
व खस्वन्धान्तस्मभिघीयते ॥ २१ ॥ 

४ 
॥। 

(१) धर्मः प्रसिद्धो वा स्याद्रसिदधेवा ! सयतप्रसिद्धो न जिश्सितव्यः 1 अथा. | । | 
^. 



£ कर्व [[त र 1 

न चाप्यन्ाञ्यद्राब्देन शाश्स्म्बन्ध उवते । 

सम्बन्धं करिययोर्द्योध ब्रूते चाखाच ने पृथक् ॥ २९॥ 
योऽप्वथं दाख्जसम्बन्धो वण्यते केद्धिचद्ादितः। 
करिषाऽऽनन्तयंरूपो वा गुरूपर्वक्रमोऽपिं वा ॥ २३ ॥ 
तदतद्भावयस्तस्य विश्चेषो नोपलभ्यते । | 

शनो तु्थिधो निषेधे वा ज्ञाने बा काखगोचरे ॥ २४॥ . 
तस्माद् ठपाख्याङ्काषिच्छ द्विः सदेतुः सप्रयोजनः | 
छा खावतार सम्बन्धो च।च्यो नान्यस्तु निष्फलः ॥२५॥ 

के चित्त सैत्रणैवाथशब्देनाभ्ययनक्रि यानन्तयंरूपः शाखसम्बन्धः 
क्त इति सन्यन्ते । तान्नेरयाकरोति न चापीति । किमिति नोदयतेऽत 
आह सम्बन्धमिति । अध्ययनजिक्ष(साक्रिययोहिं सम्बन्धमथराब्दों ब्रूते, ते 
च क्रिये लाख्लादलव्यन्तमिन्ने। न हि जिक्ञास्ाराब्दो मीमांसापर्यीवयः येन 
क्नाह्ञसम्बन्धं उच्येत । सन्नन्तत्वसाम्याज्ञ तयोरेका थैत्वश्रमो भवताम्। 
्नोवृक्रिया हि क्ञनेच्छा जिज्ञासता, वक्तृ क्रिया तु विचादूमस्मिका मीमाँ 
सा, कुतस्तयेरेकथम् १। न चाध्ययनानन्तरं जैमिनिना शाखं प्रणीः 
तम् । अतोननिन शाख लतम्बन्ध उच्यत इति । मा भू रानन्त शिष्प्र. 

परहनदेव तार धनर सायन।दिक्रि यानन्तयंरूपो शुरूपवक्रमात्मको वा सम्ब 
न्धः शाद्लस्योचरतामिति चेत् , तदपि तावाज्ञक्ञासारब्दस्य शाख्रव. 
चनत्वाऽमावादेवायुक्तम ॥ २२॥ | 

निष्प्रयोजनश्चायं पश्च ह्याह यो. ऽति ॥ २३॥ 

त ह्यवं सम्बन्धतद्भावाऽतद्वावयोः भोतृणां श।ख्ध्रवणे प्रशत्तौ नि. 
रत्तो चा शालगेचंर वा ज्ञाने कश्चिद्धिशषः । विधिनिषधाभ्या तत्का. 
यैभूते भकु्तिनिदृत्ती लक्षयति । पवांऽवच्छेदः, शुरूपवेणां क्रमों 
गुरंपवैक्रमः । तद्यथा "व्रह्म प्रजापतये मीमां ` प्रोवाच सोः 

ऽभन्द्राय सोऽप्यादिस्याय स च वसिष्ठाय सोऽपि पराशराय पसशरः 
छ्ष्णद्धेपायनाय सोऽपि जमिनये ख च स्वोपदेशानन्तरमिमं न्यां 
ग्रन्धे निबद्धवानिति । सो ऽयमेवविधः सम्बन्धो निष्फलो निहैतुकश्च 

त्र ह्यस्मिन् सम्बन्धे पफ्रिशचित् प्रमाणमस्तीति ॥ २४ ॥ . ~, ,, 
३3 ` रति तस्मादिति । वेदठाख्यात्मकस्य मौमांलाराखरस्याः :- 
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छोफहत्या दिभाष्यस्य(१) षडथोनू सत्रचक्षते । 
भष्यकाराऽनुसारेण परयुक्स्यादितः पृथक् ॥ २६ ॥ 
सवव्यारुया जुषाटम्न भत्यारूपानं तथाऽपरे । 
परिससरूयास्तुस्ती के चिद्थाञ्द्स्यं दूषणम् ॥ २७॥ 
साधारणीं पिका च चुनच्नच्यार्या द्विधा भता... 
विदि त्रतिष्ठन्नं या सवाथा स्प्रियसुच्यते ॥ २८ ॥ 
परघृ्तिस्तु पदेष्वेव निधर्तिः सू्संश्रधा | 
वेदवाक्थाऽचिश्द्धेषु नतु सर्वेषु केषु चित् ॥ ९९ ॥ 

स च; पाक्त एवं |. अन्यस्तु निष्फलो न वाच्यः। द्राह्नमबतारय्ती 
शास्राचतारः॥ २५ ॥ ^ ` 

भाष्यमदानीमच सन्धत्ते सोके ति । नलु यत्रैव भाष्य सङ्गच्छुने स 
प्रषाधः;) कथ षडथैत्वमतं आह भाष्येति ' सधतरैव भाष्यं सङ्घच्छतशति 
भावः । नु सक्षिधिविरेषादेतत्सुत्रगताऽथदाब्ददुषणमेवार्थो न।थौन्त- 
रमत आह प्रयुक्तस्यदित इते । काखादौ प्रयुक्तमिदे भाष्यम् । अतः सर्व 
वयाल्याद्ानामतदेव स्थानमिति न स्थानत विदोषर।भः । तथापि स- 
कृद्चरितस्य कथमरनेकाथत्वमत्त आह पृथगिति । नेते समुच्चीयन्तेष्थौः 
किन्तु पृथक्प्ृथगेतानथान् व्याख्यातारः परचक्षते के चिद्न्यं के चिद 
न्यमिति । किश्चाष्नेकाथस्धमपि पोरुषयस्य सम्भवत्येव श्वेतो धाव 
तीर्प्रादिवत् । तादिद्ं प्रयुक्तप्रहणेन दूचितं वेदितभ्यमिति ॥ २६ ॥ 

तानेव षडथोन् उपदर्यति सैव्याख्यानिति ॥ २७ ॥ 
, . सवेव्याख्यां तिच्रणोति साधारणीति । सवंसुबरसलाधारणी्यं व्याख्या 

खोकद्त्याद्दिना क्रियते ॥ २८ ॥ 
अत्र भाष्ये सूत्रेषु पदानि प्रसिद्धा थान्येवेत्यवगन्तभ्यमिति प्रचत्ति 

मुपदिरय नाऽध्याहारदिभिर्वा कट्पनीयोऽथं इति निदत्तिरुपादिष्ठा । 
तत्र पषामिति सवेनाम्ता पृचैप्ररूतप्रधानपरामशौवत् सूत्राणां च सप्त 
म्या पदविकशिषणाथैत्वात् प्रघानभूतानां पदानामेव पसमर्शात् प्रनरात्त 
वाक्निचत्तिरपि पद् विषयेति प्रतिभाति, तथा न मन्तव्यमित्याहभव्र्तरिति । 

(१ ) लोके य्व प्रसिद्धानि यानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रे. 



अध्याहारस्य वाक्येषु ्यत्यासस्य च सभवः(१) | 

तेवैषासिति सुराणां परास्य सत्यापि ग्रहः ॥ ३० ॥ 
` एव्राब्दोऽरूपवानच्यत्वादस्याऽऽ्रत्तौ तु गोरवमः । 
प्रसिदश्वाद् कास्थे चन्न दोषः पुद्धरामयम् ॥ ३१॥ 

ठ्या ख्याङ्खत्वाऽसमिमानेन योऽध्याहारा पेक्षते । 
------------ 

सति सम्भवे हव्यस्याथमाह वेदवावयेति । यदे तसप्रिद्धाशच्रहणम् अध्या. 

हारादि बजंनश्च वक्न सवेषु किन्तु केषु चिदेव वेदुषाक्याचिरुद्धाष्व्य 

त्वयः ॥ २९॥ 

किमिति पुननिवृत्तिः सश्रसंश्चयेत्यत आदह सअध्याहारस्येति। भासि 

पको हि प्रतिषधः, न चाध्याहारव्यवहितकरपनयोः पदे प्राप्ति, न्युन 

पदाप्रयोगप्त् । नियतक्रम्त्वाच्च प्रकृतिग्रत्यययोः; । विपरिणामशुणक 

द्पन तु चद्यपि षदाधारे तथापि पदानामव खहतानां चाकयत्वाद्काक्या- 

च।रतापि सम्भवति । तेन: निषध्यानां सर्वेषां प्रातिः सूत्रेष्वेव सम्भव. 

ति परा्थीनामपि तेषामेव परामदो इति ॥३०॥ ` 
पवं साधारणन्याख्यां छृत्वा कि पुनर स्याः प्रयोजनाभरत्याशङ्कय भा- 

ष्यक!(रेणोक्तम् "पव वेद वाक्यल्यवेभिव्यास्यायन्त' इति। मस्यायमथैः 

पच साधारणव्याख्यायां रृताय। मनयेव क्ञातारथः सज्वंदतक्यान्येव 

ठया ख्येयानि भविष्यान्ति न पुनः सूत्राण्यपीति । तत्न विशोषव्याख्यान- 

स्यापि करिष्यमाणत्वात् कथमेवराब्द् इत्याशङ्खयाह एवरब्द् इति । अन 

च गताभेप्रायेषु पश्चाद द्पमेव वक्तव्यं भवतीति अदपत्वादसत्चमुपच | 

यै पवश्ाष्दः प्रयुक्त इति। &तरथत्यादि प्रसल्येतेत्यर्तं भाष्यं(र) तस्या- 

ध प्राह अस्ति | भाष्ये व्य।ख्येयानीत्यत्र प्रकृतं भ्याख्यानं पराखराति 

अस्येति । अस्य व्याख्यानस्य वदे सूत्र चाचृत्तो सत्यां यल्लगौरवं स्या. 

दिततिस्येप्याष्ेना भाष्येणोक्तमिति । अश्र चोदयति ्रिदधत्वादिति । 

सतति सस्मवे शरसिद्धाथन्रहणम् अध्याहासाद्वजनन्चः प्रसिद्धमवात 

 मअन्दफरं खाधारणं धाख्यानमिति । परिहरति न दोप इति । प्रसिद्धष- 

, चनत्वं पुवाक्रयानां ` गुणो न दोष इत्ति ॥ ३१ ॥ ~ 

अथेतेनाडपारतोषस्तत पव वक्तव्यामस्याह व्यल्यति. | राश््नान्तरषु 

(१) सम्भवात् एुद्रतपुर पार | 

। था वेद्वविप्रानि व्धाद्धेयानि स्वपदार्थाश्च तप्रायेया इति प्रयत्नगौरवं 
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स्वसंज्ञा वापि तस्येदं चाद्धरूपं निरूप्यते ॥ २२ ॥ 
घृत्यन्तरेषु केषां चिद्टौ किकाऽयैव्यतिक्रभः | 
दाष्दानां ह्यते तेषासुपालस्मो ऽथसुच्यते ॥ ३३ ॥ 
अधात इत्ययं रोके नाऽऽनन्त्े प्रयुज्यते । 
तस्मात् चाद्श्यमतस्य पारेमाषाद्ाभमचत् ॥ २४॥ 

प्रसिद्धहानिः कचाब्दानामप्रसिडे चे कल्पना । 
ने कायां चत्तिकारेण सति सिद्धाथंसंभवे ॥ २५ ॥ 
सुच्रायं ह्भिदयतश्चेवं(१) दूरे बेदार्थनिणैयः । 
तच यलस्य भारत्वं बक्ृश्रान्नीः प्रसल्यतः ॥ २३६ ॥ 

न व्थास्पास्यति स॒च्राणि चोदनाथपरत्वत्तः। 
यत् तस्य परह्ारोऽपं प्रत्याख्यानेन चोच्यते (२) ॥२७॥ 
"प्रयासो वेदवाक्येषु कायैः सुत्रष्वनर किम् । 

सूत्राणामध्याहारपििभाषादिभिव्यस्यानं ष्टु! व्याख्यानस्यैवेदमङ्गमिति 
यो मन्यते तस्य । तं प्रतीदं शाद्जहूपम् अनेन मष्येण निरूप्यते, अध्या 
-हाराद्क नास्पक्नपक्ष्यत इति ॥ ३२॥ 

` उपाखम्भपक्षं परिगृह्णाति शत्यन्तरेषिति । केषाञ्चिद्धवदासादीनां च. 
त्यन्तरष्ु ॥ ३२ ॥ 

कीदशः पुनरूपालस्भ इति तत्स्वयं दशयति अथात इति । पद् 

द्यम्ेद्यवाचि कोकप्रसिद्धमपि भवदासेनेकपदीङ्कत्यानन्तयमात्राथं 

व्याख्यातं तच्चायुक्तमित्युपालम्भ इति ॥ २५ ॥ 

अत्रेव भाष्यं योजयति प्रसिद्धहनिरिति दयेन ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 

प्रत्याद्यानपक्षं परिगृह्णाति न व्याद्यास्यतीति । भाष्यक्रारा हि त्रा 

णि परितवाऽनन्तरं वेदवाकयान्यु दाह्य तद धनिणये यल करष्यात । 

न चुत्रव्याख्याने । तेनैवमाराङ्का भवतियदेतस्फेवरं चादनायप्र भूत्वा 

सूत्राणि न व्याख्यास्यति तक्िमनथेत्वादेषा, माहो स्विद् थाप्रिज्ञानादु, 

उता ऽद्रयाख्येयत्वादिति, तत्परिदारोऽय प्रत्याख्याननवाच्यत नन्वा 

-ख्ययानाति ॥ ३७॥ 
प्रत्याख्याने कारणम।ह प्रयास ईति भ्या मन्तेन \ फलवान्त 1 वद्वा 



३. 

फरवन्वाऽकलत्वाभ्या' सेभिः करणसं मतैः ॥ २८.॥ 
चोदना उपेतन्धो नोभयं यस्नगोरवात् । 
पदाथानां प्रसिद्धत्वाद् व्याद्पेयं नाचाश्ेष्यते ॥ ३९ ॥ 

एवः शाब्डाद्का न्थः पश्च चास्मन् समय्यत्त। 

'पदच्छदाद्यभावेन प्रह्याख्यानमतिस्वियम् 1॥ ४०॥: 
त्रवीत्येव हि सचे" मतिरिक्तादि चेष्यते(१) 1 . ` 
न्वकाक्तमिदं सूचनं सम्यक् सुचितमिलयपि ॥ २४१॥ ` 

सूच चागभमकत्वादि प्रत्थारूधाने विर्ध्यते । 
न चोपायाऽनसिज्ञेन हाक्यापेयाऽवधारणा ॥ ४२॥ 

कथानि ध्ैप्रमापणात्, अतस्तु सफलो व्थाख्याप्रयासः। सूत्रप्वफल- 
स्वाण्कि प्रयासेनति । अतस्तेरुपायभूतेश्योदनाथ उपेतय्यः व्याख्येय 
त्याह एभिरिति । तदिदमेव चे दवाक्यान्येव पभिव्यौ ख्यायन्ते, इत्या. 
दिनाभाष्येणोक्तम् ॥ ३८ ॥ 

अथ मा नाम केवरनि सत्राणि व्याख्यायन्तमरुभयरूतु किमितिः 
नोपेथतइत्याह नोभयमिति । तदिद मितस्थेत्यादिना भाष्यणोक्तम । ननू 
पायभृतानि दूञाण्यविक्ाय कथं तेवेदवाक्यान्युपेतु दाकयन्तेऽन आ 
पदार्थानामिति । सत्यम् , क्ञातव्याथांनि सूत्राणि न तु तान्यव्याख्यात्तदुश्षी 
नानि । प्रदाथास्तावछ्ोकप्रसिद्धास्तत एव च वाक्याथौऽपि .प्रसिद्धः- 
दति न किं चिद्धघास्येयमवघाशचिष्यते । ताद्दं 'छोके इत्यादि नोक्तम्॥३९॥ 

अस्मिश्च पक्षे सचंथेव सूत्राणामन्याख्यानादेव यत्रगोरवराब्दौ 
समञ्जलावित्याह एवशब्दादिक इति । धत्याख्यानपश्च ताचद् दूषयति 
पदच्छेद दीति पादव्रयण । स्थूलदशामेषां ` पदच्छेदाद्यकरणादव्याख्या 
नश्नान्त्या प्रत्याख्यानमतिः । निपुणतस्तु निरूप्यमाणे त्रबात्येव सूत्राणां 

` तात्पयेतोऽधन्निति न प्रत्याख्यानोपपरत्तिः । किञ्च न्युनातिश्ं सूत्र 
ष्वपेक्षतदत्याह अतिरिक्तेति । अत्रेवोदाहर्णान्याह नन्विति । चोदनात 
नन्वराक्तमिदं सू्र'मिति स्यूनटेव चोदयित्वा परिहरिष्यति तथा चन्म. 
धकत्वंदेक वक्यं साकं चद्धिमगे स्यात (जे°घु०अ०रपा ०१स्०१४) 
इत्यत्र किमथमुभयं सूत्रितमिति अत्तिरेकं चोदयित्वा परिहृत्य सम्यक 
ुत्रितमिति वक्ष्यति। भवि्षाये भायदरौनात् , (जै०सू०अ०रपा०३स्०१६) 



¦ नाऽम्यतो वेद विद् भ्यश्च सूचरघरतिक्रियेष्यते । 

प्रयाख्यानस्य हेतुश्च पदा्थौनां प्रसिदडला ॥ ४३॥ 
योक्ता सा वेद वाक्यानां तुस्घार्थस्वान्निवारयेत् । 
वाक्याथ तन्न सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् परवर्तते ॥*४॥ 
सन्नेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युल्यते । 
नद्वाखूयातन्यमित्येव प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥४५॥ 
दुच्यारूपानिवेषेन तदपेता न वायते, 
अस्प दृ्टविरद्धस्वात् फल्यत्वाच्चापि पूवेघोः॥ ४६॥ 

, मध्यस्ने चात्तिदाजन्यात् पारेससरूपव युज्यते । 
- मैदिकं जीभेनीयं च यच्च वाक्य विरुध्यते ॥ ४७ ॥ 

 यथाश्चुतग्रहीतेऽयं तच्चेदसुपदिद्टयते । 

हत्यन्नागमकं सूत्र न्यूनतां चोद पित्वा परिहार्(१)च वक्ष्यति, तदि 

द् स्च प्रत्यार्यने चिरुप्येतेति । 1केञ्च।पायभूतानि सृज्राण्यनभिक्ञाय 

क्रथं तेवैदवाकपाथौ श्ञायते अतस्तान्यपि उग्राख्येयानीत्ययुक्त प्रत्या 

र्द्रा न मित्याह न चत.॥ ४० ॥ ४२ ॥ 

मा नाम सर्वदा कलयताम् , अन्यतस्तु ज्ञास्यतदत्यत अह् | 

मन्यत दति । 

यन्त क्षातभ्य पव सत्यः चूत्राथःन तु व्याख्येयः प्र्िद्धत्वादेति; 

तैदनुभाष्य परिहरते प्रलयान्त | भत्रा शङ्कते (२) बा १।य ईति ॥४२।४४॥ 

परिहरति सूत्रेष्वपति । म।ष्यमपीद् नार्तीच प्रस्याख्यतने समथमित्याद 

-नः उथाष्यातन्यमिति । प्रत्याचिदख्धादुते व्याख्यातव्रमित्येवावक्ष्यत् } 

-अभ्य।हारादिनिनै कलद्पन(योऽथ इति दुष्टञ्यराख्वाया एव निषेधादोषा 

पेता उ्याख्या न वायतत । 

तदैषमस्य भ्रस्याख्यानपक्षस्य प्रत्यक्ष ए्पाख्याबेरुद्त्वात् पृवै. . 

-बोश्च सर्वव्याख्योपाकस्भयोमेन्दफठस्वेन फल्युत्वान्मध्यमस्य चोपा 

पदकेम्स्य दौोज्ञन्यापाद्कत्वाद् न्ययभासप्रप्ेद् वाकंयाऽन्यथाकर्णानं 

घारपोन महापा ऽचक्तदुक्षाता च परिसदखवास्य भाष्यस्या इत्याद 

-भ्रसति। `` 
,..----------------------------

--*~-----------~ 



१२ 

अध्याहारः सूज् वादक तु(१) यथाश्चुतम् ॥ ४८ ॥ 

नेथ विसेषेऽन्पोान्थस्य वेंदिकाना भवन्तुते । 

यथा धञ्ाववोधस्य प्रमाणं वेदिक चचः | ४९॥ 

तदथनिणये हेतुजमिनोयं तथेव नः 

घ्राक्धसामथ्वतुट्यत्वात तथा पद्तद्धयाः ॥ ५० ॥ 

अध्याहाशाद्ष्नेसुरता व्याख्या सचेच्र युज्यत । ` 

असम्भवादवरयं या विरोषेऽन्यतरस्व तु॥५१॥ 

` अन्पाययकल्पना (र)सापि विकल्पेन प्रसस्यते । 

परिसख्या विषयं स्वरूपं चाह वैदिकमिति नेय मन्तेन । यन्न पेद्सुन्न- 
योर्यथाश्रुनृगृहीताथयोर्विसेधस्तन्न वेदे यथाश्रुतं भ्याख्याय सुत्रमध्या 

हारादििर्नेयपिदमनेन भाधष्येणोपदिषयते इति । 
नु सू्रवरेन चद्।ऽस्यथाकरणमपि इश्यते । श्वेदो वा प्रायदक्ी- 

नात् (जेऽसुण्ञ *रेपा०२च्०२) इति सूत्रे ऋगादिशाब्दानां क्षणया 
वेदपरत्वव्याख्यानादत आह विरोपे इति । नदं सूचि रोधरदिदाडन्यथाः 
करणं किन्तु वैदिकेनैवोपक्रमेण विरोधात् 1 तेन वेदिकानामेव मिथो 
विरोधे भवन्तु दुबलस्य छक्षण।दयः। वेदचूच्रविरोधे तु सूत्रस्येवा. 
ऽन्यथाकरणमिति । 

नलु प्रघानभूतवेदविंरोघे शुणभूतानां सुज्राणामन्यथाक्षरणं प्रसिद्ध 
.मिति मन्द् फलेव परिसंख्याऽतत आह यथेति । सत्यमेवं न्यायः, तथापि 

` न्यायाभासतत्वुत्रकारबहमानाच्चेव धरोतारो भ्रम्येथुः (नास्माकं वेद् 
सूत्रयोः कथिद्धि दषः । यथेव हि धर्माववबोधस्य वेदिकवाक्ये प्रमाणं 

. तथेव वेदा्थनिणेये सुजमेवास्माकं प्रमाणम्निति । न चान्योऽपि कथिदठे 
दचुत्रयोविशिषः, येन सृत्राणामध्याहासदिकं युस्येत न वेदानाम् । मतः 
सवत्र वेदे सुते चाध्यराहारादिनिमुंक्तेव भ्याख्या युज्यतशत्याह वाक्येति । 

नल्व य्नोमयोयैधाश्चुतच्रहणाऽसस्मवस्तन्न गुणत्वात्सत्ाणामेवाऽ 
.न्यथाकरणमत आह असम्भवादिति । येवसुभयो्येथाश्चुतार्थाऽसम्भवेना- 
-ऽन्पतरस्याम्न्यस्यकल्पना साऽण्यग्रद्धमाणविशेषत्वादुभयोरविंकस्पेनैव 

-प्रसञ्यतइति । 
अथ वास्त्राणि वेदाथेज्ञनेापायत्वास्मथमोपनिपावौन्यसज्ञात 



॥। 4 ४ 
॥ 1 

प्ाथम्थनावर्द्त्वादुपायचश्ालोऽध (१)या ॥ ५२ ॥ 
यथाश्चतेन सुन्नेण न्याय्यां बाधेत चोद्नाम् । 
तेन वेदाऽबिरोधस्य(२) सति सस्भवहृत्ययम् ॥ ५३ ॥ 
विषषायतेऽथेः, षं तु यथाध्राप्तमनुद्यते। 

. क्ोषयाजां मवेदहधोप' हत्यध्याहारकल्पना ॥ ५४ ॥ 
` वविप्रकषांत' पक्ोश्चति विभक्तिः परिणम्धते। ` 

विरोधित्वाद् यथाश्चुतानि युदीत्वा तद्वशेन चोदनामेव न्याय्यामवा- 

श्यां बाधेत । अतंस्तन्नेचत्तयेऽथेषत्येव परिसदर्पेत्याह प्राथम्यनेति । 
 . अश्रेद भाष्यं योजयति तेनेति। यदेततपरसिद्धाशत्रहणमध्याहारप 
रिभाषादिवजेनं च यल्लगोरवभयादाश्चयणीयं प्राप्तमित्यनूद्च, तत्सव 
वेदाऽबिरोधसम्भवे खति नास्ततीत्ययमथो भप्येण विधीयते । वेदन्र- 
हणं न्यायस्याप्युपलक्षणाथेमर । सति सम्भवे करतैव्यमित्येवं विधि. 
सूपस्य वाक्यस्याऽसति सम्भवे नेत्येवं निषेघपरत्वात्परेसख्पात्वमिति 
क पुनरसस्मवादध्याहाराद्याध्ित्तमिति तदुदाहरणानि दश्ेयन् भ. 

ध्याहासेद्ाहस्ण तावदाह रेषभाजामिति । दरप्रूणमासषाः प्र्रानाथस्य। 

ऽवदानस्य नादादोषापहारेषु सत्सु शेषादवद्न पूवैपक्षीकृतव्य दविरस्तरो- 
त्पादने सिद्धान्तिते हेषकायौथ गृहीतस्याऽवदानस्प नाशादौ सति 
कि कर्तव्यमित्यपेक्षायां सुत्रम् भभपिव। शेषभाजां स्पात् जन्सू०अ० 
देपाज्छस०३) इति । अत्र क्रि स्यदित्यस्थाऽनि्दश्चाद् अनन्तरोक्तं हवि- 
रन्तरोत्पादन सम्बभ्वते । तच्च।ऽदयुक्तम्। न दि प्रतिपर्तिद्रेभ्यं प्रयुङ्खे । 
अथ तद्याबरचिसमथांद्पिवाशाञ्दात्तन्रत्यपुवेपक्षोक्तं रोषाऽवदानं स. 
स्बध्यते, तदप्ययुक्तम् । रोषस्य प्रतिपच्यन्तस्थ दतस्य नष्ट(ऽवयवपूवे. 
श्रतिपत्तिसम्बन्धाऽम।वाततू । तस्माह्ठप एवास्यां द्रायां युज्यते इति। 
खोपपद्ाध्याहारः कट्पयिष्यते ॥ ७५ ॥ ५४७ ॥ 
 विपरिणामघुदाहरति निकष दिति । ज्योतिष्टोमे सस्पेऽहनि सवनी. 
यः प्युः सवनीयश्च पुरोडाशाः । तच पद्युतन्नस्य पुरोडादोषु प्रस. 
ज्ञां पश्युतन्चमभ्ये पुयोडादानां विधानं पर्तिपाद्यितु सत्रम् "पद्मो 
वि्रकर्षस्तन्जमण्ये विधानात्त' (जेन्सु०्अर१२्पा०२्०३२) इति । अश्र 
तन्मध्ये विधानं साध्यत्वास्मथमादं न पञ्छस्य्हैमिति पञ्चमी परथम- 



९४ 

पदेन व्यवधानं तु लोके सातियमादिति ॥ ५५॥ 
सूचेण व्यवधानं तु पानन्यापदि कल्पितम् । 
पद्ठुसामान्यविष्यादौ सुच्रमवा ऽन्यथा कतम् ॥५६ ॥ 

या विपरिणम्यते । तथा विप्रकषोऽपि वपायाः प्रातःसवनहत्यादिथ्रत्य- 
क्षवचनसिद्धत्वाद्धेतुत्वेन पञ्चमीमददौति न प्रथमाभरिति पञ्चम्या विपरि. 
णस्यते । तद्यमथेः । पशोश्च विप्रकर्षात् तत्तन्धमध्ये पुरोडाशानां 
विघानयिति । 

थ उथवदितकस्पनामुदाहरन् पदव्यवाधिं तावदुदादरति पदेनेति । 
दोकिकवक्यवद्वैदिकवाक्यमपि पौरषयमिस्युक्ते वैषम्यप्रदशनार्ध 
सूत्रम् (कोके सन्नधमत् व्रयोगसक्निक्षेः स्यात्" (जेऽसुऽअ०१पा०ख्० 
२६) इति ५अन् रोकषत्यस्य पदस्य सक्नियमप्रयोगपद्भ्यवहितेन सष. 
ल्िकषेपदेन सम्बन्धः । रोके चक्चुसादलक्ेकषाद्थंस्य तद्विषयः राब्द्- 
प्रयोग; सन्नियम उपपद्यते । न तु वेदे। अतीद्रियाथत्वादथस्येतति। 
तदिदं विपरिणामोदादहरणमपि सम्भवत्तस्योद।हृतेत्वाद् ` व्यवहित 
कदपन्नाया पवादाहरण।(मात ॥ ५५ ॥ । 

सूत्रभ्यवधिघ्रुदाहर्ति सूत्रेगति । अद्वप्रतिग्रदे्टिरोौंफिके अदवप्र 
ग्रहे वैदिके वेति सद्राये "दोषाच्िष्टिोकिके स्यात्; (जेऽसू०्भ ०३ 
1०४सर ०३४) इति पूचपक्चुक्ता 'भथेवादो वाऽनुपपातान्तस्माद्यक्ञे 

प्रतीयेत (जेन्ु०अ० देपा०४स्०२५) इति सिद्धान्तितम् । ततः सौ 
मन्दरं चदं निषपेदिति सोमपानव्यापदि विदितश्चरलौकिके वैदिके 
वेति सशय "पानग्यापच्च तद्यत् (जग्सू०अ°देपा०४्०३८) इति सृत्रम्। 
तत्र सृथ्रज्रयत्यवदितो क किक पक्लस्तद्वदिति भत्यवशु्यते इति । 

सूत्राऽन्यथाकरणधुदाहरति पश्िति । ज्योतिष्टोमे पश्चुधमीबेचिः 
कि त्रयाणामपि पद्यूनां स्ताधारणः, अथ वा सवनीयस्येव,. अथवा 
-ऽप्नीषोमीयस्तवनीययो, रता$सौषोमीयस्येषोति सशाये तुद्य सधैषां 
पट्युविधिः प्रकरण।ऽचिश्िषात्र (जेऽसूग्भ०रपा०्देघु०१८) इति सूत्रम् 1 

तदिदं सवैपद्ुनां समन विधिरित्यस्याद्यपक्षस्य प्रतिपादकमपि.सत 
.+स्थानाच् पृवेस्य' ( ज०सू०म०प।०६सू०१९ ) दत्यादिचुत्राऽ सङ्ति- 
प्रसङ्घा्तत्सङ्गतिलिद्यथमां य पक्षभुरषत्रं कृत्वा सचनीयस्येवेत्य स्मिन् 

५५ 

1 भ्ट्वा चाजत 



अग्नयश्च स्वकालस्वादेयधमीऽपयातनम्(१) 
` च्याख्यान(२) वाक्यभदेन' गुणकल्पास्त्वमी कृताः॥५७॥ 
जत्पत्तिकस्तु गन्यस्य तधोप्णिक्षकु मोरिति । 
दशनाच्च. विषस्य तथाऽभ्युद्यहत्यपि' ॥ ५८ ॥ 
वाक्यभदमुदाह राते अग्नय इति पाद््रयेण । ते सकचौथः भयुक्तस्था 

दञ्मयश्च स्वकाठत्वात् (अण्ून्यरदपा०्जसूु०२३९) श्व्येतर्घुश्र वा 
कयभदमा्नत्याऽचकरणान्तरः व्याल्यातम् । तथा अभ्युदये दोहा. 
पनयः सधम: स्या्परचन्तत्वात्' (जण्छून्भण०्र्पाण्डसु०४१) श्यतो 

पदश्च (जण्सुण्म०र्पाण्थसूु०४२) इति सुच्रद्यनाऽभ्युदिकष्टो दधि. 

छतयो्दयस्वघमाः कतव्य इत्युकत्वा अपनयो वाऽ्थोन्तरे विधानात् 
चरुपयांनत् (जण्सु०अ ०र्पा०्छसु ०४३) 'रक्षणाथो शुतश्चुतिः' (ज्ञे 
सूऽअ०र्पा०४स् ०४४७) इति सृनद्धयेन दयधमाणामप्यात्तनसरुक्तम् । त- 

षिद् पूत्ेयोः सुत्रयारनयोश्च वाकयकमावनकीघकरण्यादभ्युदितेष्टथा- 
मेव देयधमाऽपयातनसरुच्यतदति प्रतिमाखमानमपि ततो भिचवाऽधि 
करणान्तरं पद्युकामेषवषय स्याख्यातम् । 

शुणकरठ्पनायासमुदाहर्णान दशयात्त गुणकत्पारस्त्विति सपादन । आ- 

त्पाक्षिकसूञरे क्षणयोत्प्तिश्चष्देन स्वभावाभिधानम् । गम्यस्य च त- 
दादिषु' (जे०सू०्ज्८पाशष् ०१८) इत्यत्र गभ्यच्नब्देन गोविकारसद्वय- 
-ववाच्तिना गातो चा पतच्छजमासत' शव्यथचादोदितगासम्बन्धमाचण 

गचामयनस्यामिधानम् । तदयमर्थः । गवामयनस्य विध्यन्तः सवत्सर 
-सन्नष्वतिदिदयत हति । तथा सापमिधनावच्रुद्धावागम्यमानानाम् ऋ 

च्नां सवसं "समिध्यमानवतीं समिद्धवती चान्तरा निवेश्राः (३)दइति 
पृवेपक्षमुकत्वा धया प्च . धाय्याश्रब्दितास्तास्तामेव तत्न निवेगाना 
ऽन्य(सामभागन्तूनामन्ते निव इति . सिद्धान्तमुकत्वा तङ्गमेदमु 
च्यते 'उष्णिक्कक्रुभोश्चान्ते द दानात्" (जरस०अन्नपा५२सू०६) इति । अ 

रोभ्णिक्षक्ष्ठाब्देन शिष्डुमो वा पतद्वीयै यदुष्णिकक्कभा'वित्यर्थवाद्- 

त्कारपो का्यैचदुंपचारात् चिष्टुदुच्यते । वदेष सूत्नाथः । अधातव्याया- 

मधाय्याद्याष्दिता अश्री ते वाजिना ती षच्ठस्थःति चिष्टुबन्तद्दय 

ते "घिष्टुभा' परिदधातीःति । तस्मरादधाय्याशबन्दितानामन्तें निवेश द 

५ धमौवपातनमिति क्वाचित् पा । (२) व्या्यातमितिरि°्पुरपा० । 



१8 स्थायं 

सुनच्नकारप्रतासा वा (्लोक!इत्थादिनोच्यते । 
प्रसिद्धैरभिधानाद्धि न रिष्याः छशा यतः ॥ ५२.॥ 

भवितव्यं तु तेनेति पागस्मदेकवाकपता । 
वेदाध्ययनवाकथाद्भा तेनाधेस्यस्य दूषणम् ॥ ६० ॥ 
प्रसिद्धाथपदैः राच्यः समरर्दाधनिणेयः। 
नच सो ऽर्स्यथकाब्दस्य विनाते पू्चकमणा ॥ ६१॥ 
प्रसिद्धाय पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम् | 

` प्रसिद्दधोऽप्यथङ्ाञ्दादेः क्षिं पदार्थो ऽञ् वण्यते ।॥६९॥ 
प्दद्ानाथेभित्येके के चिन्नाना्थचाचिनः। 
समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कलस्पितान्॥ ६३ ॥ 

(८०0०००८० 

ति । तथा दशनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदये इत्यत्र अभ्युदयशब्देना- 
ऽभ्युदयस्राधनभूतो ददद्यो ठक्ष्यते । तदयमर्थः | द्वादशाहे अद्धि 
नः पादिनस्तृतीयिन इति समाख्यापिषराषदरीनात्तद नुरूपः प्रकते दक्षि. 
णाविभागः स्ेत्विजां न समो न प्रयासानुरूप इतति ॥ ५७॥ ५८ ॥ 

स्त॒तिपक्षमिदानी परिगर्णाति सूत्रकरेति । कीदशी पुनः प्रह्तेति तां 
[अ दरोयन् माध्यं योजयति प्रसिदधैरिति ॥ ५९ ॥ । 

उपयोगमान्यात् स्तुति पक्षमनादत्य सम्प्रत्यथश्चाच्ददुषणपक्ं परि 
गृह्णाति सवितन्यमिति । भवितव्यं तु सेने'त्यतस्तत्त॒ वेव्।ध्ययनभित्यतो 
वा प्रगेकवाक्यभूतेन श्लोकण्त्यादिना भाष्यणाऽधशष्वदषणसुच्य- 
तदति ॥ ६० ॥ ` ` 

अथमाकधिना भाष्यं योजयति। प्रसिद्धारथैति ॥ ६१ ॥ । 
परावधिना योजयति प्रसिद्धमिति । 'भावितष्यन्तु तेनेत्यस्य।ऽ धक. थन प्रसिद्धां पदं युक्तमिति । तच्च नास्तीति चाभिप्रायपूरणमिति । 

अत्र चे।दयति प्रसिद्धोऽपीति । सवैभ्याख्यादिषु प्रञ्चस्वपि पक्षेषु प्रसिद्धा. यत्रहणस्योक्तत्वात् अथकाब्दादीनां पदाथैकथनं किमर्थमिति ॥ ६२॥ ` 
परिदेरति प्रदरौनाथमिति । प्रिदारान्तरमाह केचिदिति । नानथमपि 

पदद्धयमेकीहत्याऽऽनन्तयैमात्रा्थैतया भवद्।सेन करटिपत्तं पृथक्तया. ०वयवस्यवाथश्चन्दस्याऽ्टमायायशब्द् वदानन्तयीश्त्वं स्वयुक्त्या घ. 



काक्तिलो ऽवथवञन्चय वणेयन्त्वद्पमादिचत् | 
न.चाच्च चोद्नाव्याख्या गौरवे तश्र योद्टेतम् ॥ ६४ ॥ 
यद्काऽऽक्षपो यथोक्तस्य प्सतालावाद्खस्नमवात् । 

यदि लोक्छप्रसिद्धाधंग्रहणं क्रिते पदे ॥ ६५ ॥ 

स नास्त्यन्नाऽथशब्दस्पेत्थध्प्यहारादेकल्पनम् । 
चेद्ाऽधघ्ययनकृन्तस्व स्नानस्योत्कषकल्पना | ६६ ॥ 

नाऽन्यारूयातिऽथक्राब्द्ार्थे ज्ञाग्रते तेन वण्यते । 

अनयेक्रञ्थ बाऽन्पाथ प्रासद्बाय्यत्त चुषम् ॥९७॥ 
~ 

परिहारान्तरमाह न चेति। उभयब्धाख्यायां हि यद्लगैरवम् । न 

यान्न चोदना क चिदपि उयाख्यायत्ते । सूत्रमपि चेन्न व्याख्यायत नि. 

विषयमेव भाष्यस्यादिति॥ ६३॥ ६४॥ 

परिहारान्तरमाह यद्वेति यस्सिद्धार्थग्रहणं तदेव तत्र लोकः 

इत्यादिना भाष्यणाऽथशन्द्रस्य ब्त्ताभाचनाऽऽनन्तयीथत्व।ऽसम्मवेना- 

$ऽक्षिप्यते । छते चाक्षेपे तस्छमाधानाय युक्तमेव पदाथकथनमिति 1 

आक्चिपमाष्यं 'तन्न.खो क्त्या दिक (९) व्याचष्टे यदि रोकेति ॥ ६५ ॥ 

परिह्।रान्तरमाह वेदाध्ययनति । नदमथशब्दर्पाख्यान सरस्वरूपर 

परम् । किन्तु अथशब्दन्याख्याने सति चोद्यपार्हारक्रमेण षदाध्यय 

नरत्वं स्न(नस्थोत्क्रकल्पन! च वक्तव्या भवात्ति तदथमिद व्बाख्या 

नम् ¦! अव्वाख्याते ` ह्यथश्रष्दे वचिवक्षितमपि तदसङ्गततवान्न ववतु 

शाक्तथेतेतति । 
अत्र पञ्चसु पक्षिषु यत्नगौरव पयन्तं पृथग् वाक्यम् । सत्र लाक 

इत्याषि तु चाकयान्तरमथङ्चघ्द्दूषण(धन् ) तस्य चधा्घष्टव पूवव 

दव्यम् । तत्न भवित्तव्यमित्यादेः पूर्ण दूषणच्रस्धतनकवाक्यभूतस्य य। 

ऽधः स व्यास्यातः+प्रथमावधिपक्ष तु भवित्तच्यमित्यादिः परिदहासम्रन्थः। 

तश्या्चमाह अनथक इति । अथश्राढद्स्यानथक्येऽध।र्तरचाचित्व घा 

प्रसिद्धिबाधादानन्तयो शैत्ये स्थिते तद्वलेनैव फिमप्युपपाद्कं कर्पनौ 

८ १) त्र छेके ऽयमथशब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियया छः । नं चह ।# चद् 

बृत्तुपरभ्मते, भवितन्यन्तु तेन । यरिमिन् सत्यनन्तरं धमजिक्षसास्व ङ्त तथा इय 

परसिद्धपदा्थक्रः र कल्पितो भवति । तन्तु वेदाङभ्ययनम् , तस्मिन् हि सति साऽ्वकस््य- 

>  -०१ेपार पनू०१। 



१८ 

$ कन [क ० । 

तस्माच्नाऽषसिद्धयम त्तं किमपि गस्यते 
भ 

विर्िष्टलिङ्खषिक्ञानाद्विरशिष्ट लिङ्िनील्षिते॥ ६८ ॥ 
स॒न्रेणाऽसखम्मयं मत्वा नेतदित्थक्रवीत्परः) 

[ 

आनन्तथापद्क्चेन तदृरृष्ाथलयाऽप च ॥ ६९ ॥ 

वेदाध्यथनमाश्चिष कमक्लातच्रतचांदना। 

येन बत्तेन जिज्ञासा विना नैषोपपद्यते ॥ ७० ॥ 
तं दानन्तथसुक्छ दि इृषाथेप्ककल्पत । 
1कयमाणा च जन्ञासाऽनयभाद्यस्य कस्थ (चत् ॥७१॥ 

क्रियेताऽनन्तसेवेति व्यथं तदुपदेक्ञानम् । 
 सकल्पादिभिरप्येषा विना सत्यं न सिध्यति ॥ ७२ ॥ 
साधारण्यात् तेऽप्यच्र नोपदे हया; कथंचन | 

` तस्मादर्मवुसुर्सायामसाधारणक्षारणम् ॥ ५७२ ॥ 
यमिति सामान्योतच्तरम । न्तनतु वेदाध्ययनं मिति विषः दर्धितः। य. 

क घा त. भवततत्वमित दुषणमष्य तदा तु बेद्ाघ्ययनमिय्येयो- 
्वरामात ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

जपरमाप अन्यस्यापि इत चाद्यमाध्य(१) तदयुक्तम् । घमजिक्नास्ाः 
स्मकारङ्गवलखनव वद्ाध्ययनस्येव लिङ्गिनो ब्रुत्तत्वनिणयाद्त आह् विक्षि 
धत । सत्यमवम्, तथापि सूत्रणाऽस्याथस्याऽसम्भवे मत्वा चोदितवानिति, 

तदवे चिवारतु पृच्छाते आनन्त्यत्ति । सृत्रणव्रानन्त्योपदेवात्तस्य 
च दशार्थत्वादूः वद्ाभ्ययनमाक्षिपतमचेति अदुच्नितत्वोपाङम्भो न युक्त 
इत । यथा च दृष्टाथततया वेदाध्ययनक्षेपस्तथा द् रौयति येनेति ॥६८।५०॥ 

चथा चानन्तयापद्रोन तदाक्षेपः तथा तमरुपदरशयति क्रियमगेत्ति } 
यत्कच्छिद्ानन्तय ताषद्धमेज्ञिक्ञासायाः स्वभावत्वादचुपदेदषम्। अत. 
स्तदुपर्या तात्या दरोपानन्तयमेव विवक्ितातिति निशिते दण 
तवा चद्ाभ्ययनानन्तयं निश्ची यतदति । 

नख सङ्कस्पाऽपि ₹ष्टोपकायव । तदानन्तयमिदं कस्मान्न भवति 
अत आह् सत्पादिभिरिति। संवक्रियासाधारणत्वात्ते नो पदेदया दति । 
उपसहराते तस्मादिति । ~ 

( १ ) नैतदेवम् ! अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजक्नासा युक्ता, प्रागपि च वेदा- 
ष् 
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निवत्त सुच्रकारेटं तच नाध्ययनाटते । 
~ = ं अन्यस्पापपत्यननेव षेदपाठे प्रवाधिने ॥ ७४॥ 

प्रामपीति न वक्तव्यं त्राऽप्यन्यस्य सम्भवात् । 
[१ [य ॥ ५ वि पूचणव दि लब्धार्थं (तादृशीः स्विस्यनेन किम् ॥ ७५ ॥ 

चक्ष्पमाणप्रचालोस्य सस्मवेतपरियोद्ना। 
म तवतत्साध्यते ऽद्याप चाद्ना धमसावनम् ॥ ७2 ॥ 

हह व! कान वाक्यान् विकवारेष्यात जेभिनिः। 
© [बब [49 क 

धममाघ्रािधानादड्ि बुद्ध्ादिषचनान्यपि ॥ ७७ ॥ 
[ष © क छ [5 न 

पटित्वा धमेनिन्ञाखत्यन्यस्यापीति चोदनाः । 
"यद्वा भवतु नामेदक् सूच वेदमधीत्य तु ॥ ७८ ॥ 
अपर्माप प्रागपि च षेदध्ययनाः"देति चोद्यम।ष्यं, तदााक्षिपति 

अन्यस्येति । यदव द्यन्यस्यापीत्ति वेद्।भ्ययनमतनत्रीकृतं तदैवाचिश्चेः 
षण प्रागपि परलक्तिरुक्तेवेति 'प्रागपी'ति पुनसक्तमिति । तादशीत्वि 
त्यादि परिदारभाष्यं च “तन्तु तेद्।ऽ्ययनभिशत्यतेन पुनसक्तमि- 
त्याह परच॑णति "। तत्रापि हि तस्मिन्सति क्षा ऽवकद्प्यते दति 
जिक्चासाऽनुपपस्येव वेद्।घ्ययनाक्षेप उक्तः । अन्रापि वेदाध्ययनमन्तरे- 
ण न सम्भवतीति तावन्मात्रमेब्ोचयते । अतः पुनसक्तमित्ति.॥ ७१॥७५ ॥ 

एवमा क्षेपे सति चोद्यं तावल्समाधत्ते वक््यमागमिति । पतदेव चित्र 
णोति न तावदिति दयेन । नदि अद्यापि वेदाथ पव धमे दति क्त, 
नापि वेदवाकयान्यव जेमिनिर्विचारयिष्यतीत्येतदपि ज्ञायते, ध्म. 
मात्रं तु श्ुल्वा चत्यवन्द्नादीनामपि घनत्वं भगर्वांशचोदितवान् , अन्य 
स्यापि बुद्धवाकयाऽध्ययनादेश्नन्तरं धमेलिक्ञासरा युक्तेति नेक।न्ततों 
वेदाध्ययनानन्तयं तस्या इति । अत्र च प्च शध्रागपि च वेदाध्ययनात्" 
इति भाष्य भिन्नक्रम सोजनीयम् । आपि च परग्वेद्ध्ययनात् धमनि. 
श्वासा कत्तव्या अतो नाऽध्ययनानन्वथं तस्या इति । तथा हि । हाना. 
पादानां जिक्नास्ा प्रागिव हाने।प।दानाम्यां कन्तेऽया । अतो ध्म जिक्षा- 
सत्वा वेदाथ एव ध्म इति ज्ञात्वा पशयाद्धमौऽववोधाय वेदोऽध्येय इति । 

वक्ष्यमाणाऽऽछखोचनेऽपि क्म्भवत्येव चोधमित्याह यद्वेति चतुश्चिः । 

व्रेदमघीत्याधाऽतो धर्मजिक्ञासाः हतीदशतामिदं सूजमङ्गीकृत्यैव चोद्यम् । 
मन्रहि दयमीप्सितम् । अर्धीस्यैव नाऽनधीलयेति । सतथाऽनन्तस्मेवं 



लिज्ञासाऽनन्तरं कायैत्थन्नापि दथमी प्तम् । 
नाऽचधीत्य न चाप्यन्यत्करत्वेत्येतन्च रुभ्यते ॥ ७९ ॥ 
वक्ट्यमाणवचो सङ्कयोवाक्यमेदप्रमङ्खतः। 

 अधीत्पैवेति हि विधौ स्नानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥ 
भवेष्ट्मस्य जिज्ञासा नाऽनन्तर्थरिधिस्तदा । 
 आनन्तयेविधानेतु या वेदाध्ययने करते ॥.८१.॥ 
इत्येवभमनुवादस्वालप्रागप्येषा प्रसङ्यतेः । 

बुटवाकपादिपाहठस्य तारका एत्वंत्यपाक्रिधा ॥ ८२ ॥ 

नान्यत्छृत्व्िं । तश्चेकस्मिन् घाक्ये न ` रम्यते । “वेदम 

धीत्यस्यकस्यां विधीयतेऽनूद्यानन्तयै, विषरतमन्यस्याम् इति 
घक्ष्यमाणभष्याक्ष योश ङ्गद्व्प्रसङ्न साकयमदश्रसङ्कात् । अत 

पक्रास्मन्ञिव विधातस्य यद्यधील्येवंति विधीयते तन्नवं चोद्यम् । अन्य 
स्यापि स्नानादेरनन्तरं धर्मशिज्ञास्ा युक्ता । नं हि तदानीमानन्तयैस्य 
विधिरिति 1 अथ त्वनन्तरमेवेति धिः ततो या वेदमधीत्य जिज्ञा- 
सरपेवमध्ययनपश्चाद्भाविनीं जिज्ञासामनूश्च तंस्या एवान्नन्तचं विधी- 
ते । ततश्च प्राण्वदाष्ययनाद् धर्मजिज्ञासा न फेन चिद्वारितेत्तिभाः 

गपि वेद्ाभ्वग्रनात्स्यादिति चोद्यम्) ` 

पच चोद्यासिध्राये व्याख्याय तादी" त्वित्यादि (१)परिहाराभि- 
प्रायमाह बुद्धेति । यत्ताचद्वक्ष्यमाणाऽनालोचनेनारऽन्यस्यापि बुद्धवा- 
केयादिपाठस्याऽनन्तरं धमंजिक्षाखेति चोद्य, तस्य तारशीगमिस्यनेन 
ष्वेद्रवाक्यानामनेकलिधो विश्चार इद वर्चितव्य' हति वक्ष्यमाणग्रद- 
दानेनोत्तरम् । यदपि हानोपादनाथं जिक्ञासा प्रायेचाभ्ययनार्क व्येति 
श्ोद्य, तस्य।प्येतदेवोत्तरम् । अनेकविधषेदवाक्यविचाराथी निक्नासा 
न प्रागध्ययनात्छम्मघतीति। 

नन्वनचगते वेदार्थस्य धमेत्वे कथं तदृ वेदाध्ययने प्रवर्तन्ते 
हितकारिमिः पित्रादिभिः प्रवत्तिताः प्रघैन्तहव्यदोषः । यदपि घचो 

, व्याक्तद्धसाऽ्स्म्मवादस्यतप्य्रहण शवतरस्प्राऽवचधानाश्चषद्य, तश्चान, 

(१ ) तादी तु धग॑जिज्ञासासधिङत्याऽथदन्द् प्रयुक्तवानाचायैः, या वेदाऽध्यय्- 
नमन्तरेण न सम्भवति । कथम् १ वेदवाकयानामनेकविष विचार इह वतिप्ते \ शा, 

भा, भ. ११. १ सु, १। 
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प्रागपीति च चोद्यस्य सामथ्पद्धदलामतः। 
ननेवैतयोकषचो मञ्ोरेकोऽप्वर्थो विधीयते ॥ ८२ .॥ 
अपि चत्यादिकेनोक्त' किं सिवित्ये्तद्धिश्रीथने । 
आनन्तयं परस्नाच नापि िषम इतीह लु ॥ <ड ॥ 
क चद्ध्पाहुरन्टवस्य सत्रस्याऽन्थपरत्वतः। 

---------------------------------- [च [र न्धसापषधान पारग्रुह्ञाताप्र् | तत्पारिग्रहाच्चश्यस्यापीति चअद्य नाव. 
तरति ॥ ७६॥ ८२ ॥ 

यत्त॒ तथ। सत्यधीत्यवेत्यवि घानालारापि स्यादिति चोद्यं, तस्या. 
प न्तादद्री मत्यतदवे(सरम्रत्याह् मरागपाति। कथामत्य।ह् समय्योदति। 

वद्वाकयाचचरा हिं नाऽनश्रीतवेदस्य सञ्मवत्ति। अतः सामथय. 
द्धत्वारध्ययनस्याधोद्यवस्यविघावपि नं भाक् परसक्िः। 

भन्नाऽपर (पापि चः इत्यादि माष्य(१) तस्यार्थमाहनैवे्यक्त मन्तेन । 
पते घचोऽ्यक्ती । तयोरेकोऽपि श्रौतोऽर्थो न विधीौयते। तदिद् "मपि 
चे त्यादना "वक्षयतीःत्यन्नेन भाष्यणोक्तमिति । कि तर्हिं विधी. 
ते १ तत्राह कं व्विति। र्कित्वध्वीते वेदेः इत्यादिना "पचम उपदे 

दा (२) इत्यन्तनोक्त, गुरुकुरुवासाऽवलानस्य स्माततस्य निचारण, 
` मास्मिन्सत्रे विधीयत ईति । अस्मिश्च व।क्पेके चिद्ध्बाहरन्दीत्याह 
आनन्तयमिति ।' “नेव वयमिह वेदाध्ययनार्पूवै घमील्िज्ञासायाः परति. 
भ ष्म इत्यस्वानन्तर नापि परस्तादानन्तर्थं दहिष्म हत्यध्या- 

हरन्ति । अध्याहारे कारणमाह अस्य सूत्रस्येति । गुरुक्कुरुवासनिच्रत्ति 
ध्याचरत्तिपरत्वाच्छुत्रस्य । तत्परत्वमेव कुतः, कथ चदं सुं गुरुकख. 
निवासानेद्खात्तव्यान्चात्त ददायति ? न हि तदनुरूपाणि सृते पदानी. 

(१) अपिच नैव वयमिह वेदाऽ््ययनात् पूवं धम॑जिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिष्मः 

( प्रस्ताच्चानन्तय॑म् ) । न द्येतदेकं वाक्य पुरस्ताच्च वेद््ययनाद्मजिज्ञासां - परतिषेधि 

ष्यति, परस्ता्चानन्तर्य प्रकरिष्यति । भियेत हि तथा सति वाक्यम् । अन्या हि वचन. 

व्यक्तिरस्य पुरस्तात् वेदाध्ययनाद्धमैजिज्ञासां प्रतिषेधति । अन्या च परस्तादानन्तयैमुपदि.- 

शति । वेदमधीत्यत्येकस्यां विधीयते अनूद्ानन्तथैम् , विपरीतमन्यस्याम् । अर्चता. 
कवाक्यतां वक्ष्यति । चा. भा. अ, ११ा. १६ १। 

"(२ ) किन्तु अधीते बेदे दयमापतति, गुरकृलच्च समावतिंतव्यम् , वेदवाक्यानि च .. 
बिचारथितम्यानि । तत्र गुश्कृखान्मा - समावर्तिष्ट, कथं जु पेदवाक्यानि पिचारयेदिस्येष. 
५ ५ ॥ 
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न वार्मतेऽनधीतत्वं नाऽनन्तवं विधीयते ॥ ८५ ॥ 

सामथ्पैसिद्धयटषटाथपसङ्गानिन लक्षणा | 
आननतयेवचीोव्यक्तिराश्चितैवाचच लक्षते ॥ ८६ ॥ 
शुन्यं स्वपरेत्यज्य(१) लक्षणार्थं वधीयते । 
प्रतीता घसेजिज्ञासा वेदाध्यायाद्नन्तरा ॥ ८७ ॥ 
तत्काटस्याऽवरुद्धत्वात्स्नानाभ।वं हि रक्षेत् । 
विरोधो युगपस्प्राप्तदौब्यं वेदबोधनात्(२) ॥ ८८ ॥ 

त्यत आह न वार्थेतदति । न तावदधीव्येवेस्येत्िघातष्यं सामभश््रि- 
दत्वादित्युक्तम् । अआनन्तयेस्वरूपमप्यदृषटाैत्वान्न विचेयम् । न दि 
न्यायदास्ने युक्तम थैविघानम् । अतोऽन्यपरस्वमेव । लक्षणया च 
तत्परत्व क्िच्यत्ताति । तामममध्याहारपक्ष दुषयत्ति अनन्त्भेति । भा. 
ष्ये तावद्ानन्तयेवचनव्यक्तिर्राभ्चतेव निषेधस्य श्ुतत्वाद् य- 
स्यतं ॥ ८२ ॥ <£ ॥ 

न चैवमदृष्टायत्वमिव्याह श्रुतधर लिति । पतदुक्तं भवति । श्रुत्ता- 
थद्रारा हि लक्षणा अजदहतुम्वाथा । तस्मादानन्तर्थवचन्रव्याक्तेमाध्चि 
१८यषे न्रततदुथपाश््रह् सत्थदुष्माथत्वाश्पातद्श्चणागस्या शुरुध 
सनत्रलत्यच्चतङरूपाऽथा पथायत धति । कन पून सपधन्थन् तद्य. 
च्रत्तिरुभ्यतेऽन आह प्रतिति । स्रानलजिन्ञासे - हि मिथो विरेद्धे। स्ना- 
नशन्द्न हाच सकलब्रह्मचारिधमेनिवृत्तिर्छकष्यते । अतो गुख्छुरकवस- 
स्याऽपि निच्त्तिः स्यात्सा च विचारविसेधिनी चिचारस्याप्यध्यय- 
न चह्वध्वानत्वाद्+ विराधिसद्ता च विरोध्यन्तराऽभावञ्याप्ता । सेनाध्य- 
यमनानन्तेरकादलटय 1अन्ासा प्रतता सता सता कदस्य श्वना 
ऽवसुद्धत्वात् स्वधिरुद्धस्य स्नानस्यामाचं लक्षयतीति । । 

नयु चरा सति छक्षयेन्न स्वत्रास्ति विरोधः पयोयेणोभयस- 
स्भधात् , भत आह विरोध इति । सत्यं पयीये न विरोधः युगपत्तु भा. 
सा विसधाऽस्ति, स्नान हि वेदाध्ययनानन्तरमेव प्रतीयमानञुत्क- ककरणाावादनन्तरमेन प्राक्त, धमेजिन्ञासाऽप्यथकाब्देन तरिपक्नेव करः शरतायमाना तेन तिसभ्यते । नलु सत्यपि चिरोये वाचनिकत्वन 

( १.) श्रुतार्थ तु परित्यज्येति छि° प° पा०। 
(२) वेदब ` ^ ०। 

के 
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स्नानस्य तेन बाधः स्याङ्मलजिज्ञासया वलात् । 

स्नानस्य बङीयस्त्वान्न बाघो युक्तः ध्मैलिक्नासेव तु न्यायप्रापता दुब 
खत्वाज्ञ बाधितव्या । तदिद यद्येवमित्यादिना न चाम्नायौ नामातक्र- 
मितञ्य इत्यन्तन माष्येण(₹) चोदितम् | 

तत्परेडारभाष्यञ्न अत्तिक्रमिष्याम हत्याद्य्थवादतां वक्ष्यती (र) 
च्यन्तम् › तस्याथमाह् दैबैल्यमिति । स्ानस्येवात्र दोर्वस्यम् तदाश्रयणे स- 
मस्तस्यैव वेदस्याऽथौववोधाथैतयाऽध्ययनोपात्तस्य तद सत्थनत्वना- 
नथक्यापत्तेः । तदिद सुक्तं “वेदमर्थ॑वन्तं (प्रयाजनवन्त) सन्तमनथकमव- 
कटपयम'"हइति । नन्वदृष्ठा्थना मविष्यत्ति, कथमरानर्थंकयमिस्यत उक्तम् , 

दष्टा हि तस्यार्थः कर्माचचोधन नाम, इति ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
किच एकस्यापि वेद्वाक्यस्य बाध्रस्प्रतिरथमाणं भवतति । कि 

पुनः समस्तस्येवानथकयापन्तौ । तस्मास्नानस्येव स्माततैस्य ध्मेजि- 
ज्ञासया बरखवच्वाद््ाघः; | स्वाध्यायाषाध्ैना द्यंयोवबोधायाऽध्येतन्यो 
विहितो घेदो विचारमन्तरेण तादथ्याऽस्तस्भवीद्रिचारमाक्षिष्य तद्धि 
सद्धं खानं बाधते इति | 

पवं ^स्म्रुतिविराधाद्धिचासे न कत्तव्य द्त्येतश्चोद्यं विचार 
पव स्ति ब[धतहइत्यवं परिहितम् । ददान विरोधाभावादपि नस्मु 
तिर्विचारे बाधते इति दद्येनितु माष्यम्,न चाधातवेदस्येत्यादि नान. 
न्तये (द)शत्यतदन्तम् । तस्याः । खानस्याध्ययनोत्तरकाखरमान्नं स्म. 
ताब्ुक्तम् , उत्कषकारणाभावे त्वनन्तरं स्यात् । वेद् विरोधन स्वानन्तयै 
ब।धितेऽपि न स्श्युतेविरोघ इति। 

अपरमपि "टष्टाधंता चाध्ययनस्यानन्त्ये व्याहन्येत, छक्षणया 

(१) येवै न तिं वेदाध्ययनं पूर्वं गम्थरते । एवं हि समामनन्ति, वेदमधीत्य 

स्नायादू इति । इह च वेदमधीत्य स्नास्यन् धम जिक्ञासमानः इममाम्नायमतिकमित् । 

न चाडम्नायो नामाऽतिकमितग्यः । शा. भा. अ. १पा०१सू.१। 

( २) तदुच्यते, अतिक्रमिष्याम इममास्नायम् । भनतिकामन्तो वेदमर्थवन्तं सन्त- 

मनर्थकमवकत्पयेन । टधे हि तस्माथः कमौऽवबोधने नम । न च तस्याऽध्ययनमाघ्रात 

त्रभवन्नो याश्चिकाः फक समामनन्ति 1 यदपि च समामनन्तीव तत्रापि द्रन्यसंस्फारक- 

मसु परा्ैत्वःत् फलश्युतिरर्थवादः स्यातः इयथवादतां व्यत्त । शग्मा अ= १ 
पा०१सू०१। 

८ ३) न चाऽधेतवेदस्य स्नानानन्तभैमेतदू विधीयते । न ह्यत्रान्तर्यस्य वन्तो 



द्टाभत्वादि संयुक्तं बाक्त्यं लक्षणया त्विति ॥ ८९ ॥ 

पुनरूक्त्या गल्ाथेत्वान्पक्तं केशि, त्त दुच्यते । 

यद्यप्यस्य भवद्चानच्यपानन्लयमसदशपम् ॥ ९० ॥ 

तथापि प्रूचलामाचच्चं लक्चयदयिरेघतः 

य्मन्थग्रहुणमच च कृते स्नानं षिरूष्यते ॥ ९१॥ 

अधात्यत्यधि गम्यानि व्यायामे. त्वविरोधिता। 

यस्स्येवमविरोषित्वं कुवन्नाप्टवनं वदेत् ॥ ९६ ॥ 

अटषटटायाऽथ काऽप्यन्यः सस्कारस्नस्य चोत्तरम् | 

इहाऽस्नानाप्देनियप्नो यः कलो ज्ह्मयारिणः ॥९३॥ 

वेषोाऽथेः ,स्यात(९) इति भाष्यदवयम् , तत प्रथमं टो षि 
तस्याथ" दत्यनेन पुनसक्तत्वाद् “खश्चणयेति वा क्षाताथत्वात् 

केश्िव्याख्यातू्चिः परित्यक्तम् , तत्तावदुपन्यस्यति दृषटा्थत्वादिति रैचि 

दन्तेन । स्वये तु सम्थंषते तदुच्यतकति । पूवमाष्ये आनन्तय क्ल 

ठक्य न क्राच्यामेत्युक्तम् , हदाना तु तस्वानच्तय वाच्य यद्यप त. 

थापि श्रोतापरिश्रह् एध्ययनस्य द्ाथेता ज्थाहन्यतेतति"तदविसाधाय 

पूथैकाठतामाचमेवार्थ छऊक्षणया प्रहीतव्य इत्युच्यतदति । सपरमप्य 

विरोधकारणमाह् भ्रम्यति । द्रण् गतावित्यस्यद् रूपामेत्यथः । पफतश्चव 

मपि सम्भवतीत्यताचन्मान्रेणोक्तम् ॥ <९ ॥ ९.९ ॥ 
परमार्थतस्त्वध्ययनप्रकरणात्ससुदायप्रासिद्धवरखीयस्त्वाच्चाध्यय- 

नमेवार्थो ना ऽयिगत्तिः। 
न चद स्नानःमित्यादिम।ष्या(२)ऽथमाह यस्त्वेवमिति । पवं वक्ष्वमा- 

णप्रकरेणाऽवियोधस्परतेदुवल)प्ुवनमान्न ज्योतिष्टोमादिवत्फरयै दौ. 
क्लितस्न।नयत् सस्काररूपं वा स्नानं स्मृत्यथैयो मन्यते तस्योत्तर 
मिदं भाष्यमिति । चदवोन्तरं ददोयति इहेति दयेन । बह्यचारि धर्मस्या 
ऽस्नानादिनियमस्याऽ्मिर्दिष्ठावधसवधिमपेष्चमाणष्याऽवयिविधिस्यमपे- 
श्चितत्वात् । नाऽ१दुवनमात्रविधानमनपेश्चितस्वात् 1 अतः स्नानशष्डेन 

स्वविखद्धस्याऽस्नानस्य तटस्रदचारिणां च घमोणां निष्चात्तिरुक्ष्यते, येद- 

(१) शा० मा०अ० ११ा०१स्१। 
(२) नवेद स्नानमदटार्थं विधीयते, किं तु लक्षणया ऽस्तानादिनियमस्म पैव. 

° भाग अ०्पा० १स्०१। 



अव धित्वमनाश्ित्य सोऽवसानमपेश्ते ।. 
तताऽपेक्षावक्ार्स्नानमस्ना नारिनिवर्तनम् ॥ ९४ ॥ 
विरोधसाहच्यभ्यां द्टायत्वेन रक्षयेत् । . ` 
सस्मादध्ययनस्नानजिज्ञासाक्रमवाचिनाम् ॥ ९५ ॥ 
द शछ्ायतवाय(१) राब्दानासेष व्याख्ययमाशिता। 
स्नास्वा जिज्ञास्मानोऽपि ननु वद् न बाधते ॥९६॥ 
तेनाऽविरोधित्ता तस्थे शवं वदल उत्तरम् 1. 
यथेवाऽध्ययनास्स्नानं स्मयते समनन्तरम् ॥ ९७॥ 
-लथा तततः चरोऽच्यन्यः पदार्थोऽन्यः परस्तत्त 
ततश्चाचद्यकतव्ये घाघे स्मातेस्य कस्य ए्चित् ॥९८॥ 
यारयत्वादागते कारे प्राथम्धात्स्नानवाधनम्' | ` 

परधीत्य स्नायात् , अस्नानादिकं वज्ञयेत्, अध्ययनसमािरंव तस्या 
$वाघरति । सवे धमाणां चाध्ययनाङ्खत्वात्तत्छमात्तो जिचृत्तिन्यायगप्रात्तव, 

'्यायसुखत्वाच्च स्मृतरक्षणाथत्वमदोष इति । 
प्रकरणाथसन्युपसहरति तस्मदिति । स्वाघ्यायोऽधभ्यतव्यः हव्यभ्यय 

नचा्चिनः शाब्द स्याथोवघोधनाथत्वे -यद्याख्याते, यच्च स्नानद्ाब्दस्या 
:स्नानादिनिचत्तिपरत्व, यच्च जिक्नासक्रमवाचिनोऽथशब्दस्य शुरु 
ॐनिन्नत्तिव्यान्रुत्तेपरत्वं, तत्र सयत्र दषाथेस्वं कारण मिति। 

अच चोदयति स्नव्वेति । स्नात्वापि हयं जिक्ास्यमाने वेद्स्या- 
;सनथ्क्ये न भवति,भतः स्शरुत्यचिरोधा थमेव क्रियताम् हत्ति। परिहरति 
एवं वंदत इति बाधन न्तेन । भवेदप्येवं यद्यविरोधो भवेत् । पवमष्यास्ति 
विरोधः, "स्नात्वा भायौम् उपगच्छेदि'ति स्नानानन्तरं गाहस्थ्यवि- 
धानात् । ततः परमपि (छृष्णकेष्चो ऽस्मीनाद धीते" व्यादिश्चुतेसाधानादि 
कर सेयम् , तद्वदयकन्तेव्ये कस्य चिद्वाधेऽध्ययनानन्तरसमुपनिपतितो 
विचारस्तव्कारवक्तिं स्नानप्रेव चाधते ।-किं चाऽविदुषोऽधथिक्राराभा 
वाद्पागेव कमेभ्यो विद्याऽज्ञंयितव्या) न चान्तरेण विचारं तदञ्जनं 
म्भवति । अतः स्नानाहप्रागेव विचारः कत्तव्य इति । 

धवे स्नानस्याध्ययनानन्तयैवाधमुक्तऽत्रेवाधिक्ररणुदादहस्ति 
~------- 



रप 

सोऽय(१) पाठक्रमस्या्थाद्धाधप इत्यवगम्थते ॥९९॥ 
गुणप्रधानयो्वापि विसेधाद् युणबाधनम् । 
स्नानोपलाक्चिता चाच निध्तिशरुवेदमनः ॥ ५०० ॥ 

. विरोधित्वेन बाध्यत न तु मध्वादि भमच्तणम् । 
तस्माद् गुरुकुले तिष्ठन्मधुमांसादवजयन् ॥ १० १॥ 
जिन्ञासताऽविरुडत्वाद्धभपिद्यवगम्यते । 
गुरुगेहनिधृत्यको यावच मन समाप्यते ॥ १०२ ॥ 

-तावत्सक्रवाचित्वान्न स्नानं पथंवस्यानि । 

युरूहादनाघ्तः स्नातको हि न कथ्यते ॥ १०३ ॥ 

` सोंऽयमित्तिः । सानस्याध्ययनानन्तयं पाटप्रात्तमथक्रमेणाध्ययनप्रथोजम- 
निधन्धनन जिन्ञासानन्तर्येणें वाध्यते । पाकहोमयारिष । भर्थक्रमोदहि 

, पटक्रमस्य बाधक (२) इति पञ्चमे वक्ष्यत) ननु क्प्रव्ययात् श्चुतक्मा 

ऽयं न पाठक्रमः । सत्यम् । श्चुतिक्रमोऽपि भयन् स्मृतिगतस्वेन ्चि्रकृ- 
छएाथत्वात् पाटक्रमतुस्य इति पाठक्रम उच्यते । अथ षौ काप्रस्ययस्य 

 पृवेकाङवाचिरवात्तत्परश्रुत्यभावाभिप्रायिणोक्तमिति ॥ ९२ ॥ ९९ ॥ 

अधिकरणान्तरमुदाहरति रणति । क्रमो हि पदाथानामङ्गम् । सरि 
, कशाभ्यवनस्नानयोरानन्तरये समाश्रीयमाणे प्रधानभूतमध्ययनमेव पयो. 
 जनाभावाद् बाधितं स्यात् । अतस्तदनुसोधेन क्रमस्यैव बाध इष्ते 
पव स्मात्तेस्य क्रमस्याऽवि्ेषण वाधममिधाय सम्प्रति क्रमं विदि 
नषि स्ननेति । स्नानटस्षिताया गुखफुरुनिवृत्तरेवाध्ययनानन्तर्य य ध्य 

. ते । तस्था पव विचारविरयोधस्वात् 1 न तु मध्वादिभक्षणस्य, अवि 
~. र।(धत्वादेति । ततश्चेवमनु्ठातव्यमित्याह तस्मादिति किमघं सति 
` ` दारसश्रहोऽपि कन्तव्यः, नेत्याह गुखहेति ) गुरगेदनिष्रन्तिर्यावक्न भवति 
." ताषत्छ्नानम् अस्नानादिनिवत्तेन स्मृ्युक्तं न पर्यवस्यति । तदपर्यवसा 
नेन्न स्नातको न भवति। पतदेव चरृद्धभ्रयोगे दक्षयति गुे्दिति । 
 ॥ १०० ॥ १०३॥ 

नी. 

(१) केयं इति छि° पुन्पा० 1 । 
(२) “पाठक्रमो हि बाभ्यते श्रुत्या अरथैन चः” इत्यारभ्य “तथाञ्यैन कुत; १ अथष. 



॥। 
५ 

लत्परत्वकिधानाच न तावद्ारसङ्प्रहः। 
व्याख्याय कीर्तिता चाच स्नायादिति(श)पुनःस्छतिः॥ १०२ 

समावर्त मित्यादि स्डलेषंद्यप्यनन्तरम्। 
. , ̂~ [+ £ व प क्ष ० 
विपरीताथेभित्यस्मात्द्धाक्थाद् पनीयते ॥ १०५ ॥ 
अथच्वाब्देन यो बाधः पुरस्ताहुपवणितः। ` 
तन्माच्रस्येव(र)वाधोऽच इ ् टायेत्वात्पदाङितः ॥१०६॥ 

[^ 1 $ # ¢ 

स्छातिप्राप्षमिद्ानीं तु मथुमांसाद्यवजनम् । 
` प्रतिषधन्नटद्टाभं सूत्रकारो न शोभने ॥ २०७॥ 
ततः किमित्यत आह् तत्परतेति । ख(तकस्य हि भायौधिगतिः स्म- 

ते । न चाऽलमाक्तब्ह्मचारिधमैः खातको भवति, अतो न दारसंग्रह 
इति । अन्न भाष्यं भवेदमधात्थ स्नायाद् शुसकुरान्मा समावा्तिेत्य- 
दष्ट(श्रतापरिहारायेव'” (२)इति । तदसगताथे मत्वा भित्वा व्याच 

स्ययिति। पूर्वमधौत्य मायात इति भस्ानादिनियमपयैवसानार्थतां 
स्मृनव्याख्याय तामेवाञुकीरचितवान् । अयमेवार्थो ऽस्याः स्मृतेरिति 

भाष्याथ इत्यथे ॥ १०४ ॥ । 

गुखक्ुर।न्मा स्षमाव्निषटेत्यतच्च स्रति(विपरीताथेत्वात् वतोऽपने- 
तढप्रमित्याह समावरिषटेति ॥ १५५ ॥ 

अपनीतस्याथमाह अथेति । स्परतेरैक्षणाथंतासुक्ता तत्प्रसङ्गादथ- 
दाब दस्यानन्तथस्वरूपपरत्वं हित्वा गुख्कुकान्मा समावत्ति छेत्येवेपररध 

यदुक्त, तन्नापि दृष्टाधत्वमेव कारणम् हस्ये तद्नेनाच्यते, न हि भाष्य. 

कारणेवसुक्तम् इति । भथ वा न सवस्य स्घरुर्यथस्य बाघःकितु शुर 

कुखनिद तिमा वस्येत्यश्ेदं द ष्टाथत्वे कार णमिरयाह तन्मान्नस्ेति ॥ १०६ ॥ 

पतदेव विचृणोति स्दरतीति । दवानीमधीते वेदे स्खतिप्राप्त मधुमा 

साचवज्ञेने धर्मजिल्लासायामविरोधि प्रतिषेधक्नदष्टाथत्वेन भरतिष्घन्न 

चतद्यक्तमिति ॥ १०७॥ ॑ 
नयु स्गरतिबरेन गुरगेहाननित्तिः, पुनः भवेश्े धमजिज्ञालायाः को तिबलेन खगान्तः, पुनः भवेरो धमेजिक्ञालायाः को( 

(१) स्नानादि सु° घु पा । (२) तस्मात्तसमैवेति कि° ० पा । 

(३) “वेदमय स्नायाद्, गुरकलम्मा समाविषेति-अश्टताथेता परिहारायैव । 

तस्माद्. वेदाध्ययनमेव पूषमभिनिषत्यनिन्तर ` धम्। जिज्ञासितन्यः इति अथशद्वस्य 
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नित्य गुरुगदहाच जनज्ञासाथः पुनमचत् |. 
ष्ठि च शै (~ ख, ० (र भ भवच; साऽप्यदष्टाथ हात नवह सान्तः ॥ ५०८ ॥ 

~ ¢ घे + निगमो हि कृताथेस्य दष्टो गुवेहमनः। 
(3 ¢ 4 € = ` स्मयते तस्य नार्थः स्थादकृता्थस्य निर्ममे ॥ १०९ ॥ 

( (त १ 

अयकाब्दप्राक्षिदयव(१)वेदग्रहणहेतुता। 
आनन्तयां पदे शित्वादतः शब्देन किं पुनः॥ ११०॥ 
थोग्यत्वमयथहान्देन चव्यापि प्रतिपादितम् | 
तदेव दे तुरत्राति नातःरब्दादिना मवेत् ॥ २९१॥ 

# र, 1.9) 

. लक्षणं पुरूषस्यव तदा तद्धि प्रसज्यते । 
--------------- ति विरोधः १ अत आह निक्त । इदं चोद्यं प्रागन्यथा परिहृतम् । इदानीं 

त्वदष्टाथेतया परिहियत इत्यपोनरुकथम् । गुरुगेदावस्थितस्थैव द्यक- 
तथेस्य यद् गुरगेहाज्निवत्तेनं पवेशश्च तदुभयमदारथं स्यात् ॥ १५८॥ 

नतु विदम्धात्य स्नाया' दिति वाचनिकं निष्करमणमदष्टाश्चतयापि 
क्रियमाणं न दुष्यति इत्यत आह निगम इति । सत्यं यद्यदष्टार्थो निर्ममः 
स्यात्, अयन्तु कताथस्याश्नमान्तरनिवेशाय शुरखुगेहाननिमो दषटायः 
स्मयते । अतो ऽृतारथस्य नेमो ऽनर्थक इति ॥ १०९ ॥ 

अतः शब्द मिदानीं व्याचिख्यासुस्तावदा्चिपति अयकब्देति । दथा. 
थे हयध्ययनानन्तथेम् । यदि चाध्ययने जिश्चाखायां देत; स्यान्ततसत- 
दानन्तयै दष्टा भवति नान्यथा । अतो ऽथशब्देनैवाध्ययनहेतुता क्षि, 
ति किमतःरुब्देनेति ॥ ११०॥ , । 

परिहरति योग्यलमिति । अध्ययनेन धर्मजिक्ञासाया योग्यत्वं भती. 
स्येतां हेतत्व यथम्यथङशब्देन सिद्धं, तथापि , तस्थेवानुष्ठानदेतुत्वं 
घकतुभतःराष्द शति ॥ १११॥ .. . 

पतदेव विचणोति रक्षणमिति । एवंविधः पुरुषो धर्मनिशास!ऽधि. 
कारीह्येतावव यशब्देन सिच्याति । जिक्षासादेतुश्च फलाधित्वादि सम्म. 
वदिति । फलार्थित्वङष्देन कामश्रुतयोऽभिधीयन्ते । कामश्चुतयों षि 
विधाधित्वात्तत्किच्ययै विचारमाक्िपेयुरिति सम्भाव्यते । ताश्यद्धिधां 
भरयुज्ञोरस्ततः शद्रमधिरृत्य शुदश्यापि प्रयुञ्जीरन्, ततोऽध्ययनि- 
धिरेव विचारस्य भ्रयोजक इति वकतुमतःशाच्ड इति । पतङुक्तं भ. 

1 ---~-------~------------------- 
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जिन्ञास्रायाख हेतुत्वे फएछाथित्वादि सम्मपेत् ॥११२॥ 
: अतःकाञ्दगृरीत वा तजच्राऽध्ययनमा धितम् । . ` 

देतावकथ्वमाने हि मङ्कलाव्यर्थतां चदेत्(*) ॥ १९३॥ 
स्नानवाधघस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः। 
योग्धस्थाऽधातवेदत्वान्नावस्थातु हे शक्यते (२)॥ ११४ 
'सन्वाच्येच्छाऽऽन्तरं कर्म ज्ञानं व्याप्नोति तावता । 

वति । वेदाध्ययनानन्तस्मत पवाधीतवेद्स्वात्कारणात् तदथ धर्मि. 

ज्ञास्षा कन्तव्येति । भध्ययनविधिरहिं अथज्ञानाथेतया अध्ययने विद् 
ाद्वचारमन्तरेण तद क्लम्मवद्धिचारमाष्चिप्ताति अधीते वेदे तूष्णी 
मघस्थातुं न छभ्यते । अध्ययनविधिश्च त्रयाणामेव णीनां प्रकृतानासुः 
पनयनसस्छृतानामध्ययनं विच।रं च विधत्ते । तेषु च विद्धलछ॒ रुब्धघु 
कामश्चुतयो नाऽ विद्वांसमधिकृत्य तस्थ विद्यां प्रयुञ्जते ) ततः शद्रधि- 
कारो निवत्ते । ततः प्रयोजन वानतः शाब्द श्ति ॥ ११२ ॥ 

परिहारान्तरमाह अतः शब्देति । कथमित्याह हेताविति । ब्रत्तस्य हि 
ठत्वमतः शब्दों बदति, तेन यस्य दत्तस्य हेतुत्वं चदतःशब्देनाऽपे 

श्ितभिति प्रत्ययदध्ययनानन्तर्याल्िद्धिः । अन्यथा मङ्गलार्थंताऽभ्य- 
थशच्दस्याशङ्खयत । यद्यपि माङ्गद्यमन्याथनीयमानोद्कुम्भादिवव अ- 
थशब्दस्यानन्तयेवाचिनः प्रासङ्धिकं प्रयोजनं नाभिधयं, तथापि 
यत्किचिच्कियानन्तर्यमथभ्राप्तमनुबदन्मङ्गखार्थतया प्रयुक्त इति सम्भा- 
व्येतेति ॥ ११३ ॥ । 

परिदासन्तस्माद स्ननेति। जिक्षासहेतुत्वे -ऽध्ययनस्याथशब्देन 
प्रतिपादितेऽपि तस्यव स्नानबाघदेतुत्वमभिधातुमतः्तब्द इति । 
सनानवाधहेतुतस्वमेव विच्रृणोति येोग्बस्येति । अघीरवेदततया विचार्ये- 
ग्येन क्षिप्रमेव कमाधिकाराय विद्धत्ताये यातितण्यं न स्नातव्यम् ॥११५॥ 

~. अन्न भाष्यं “धरम जिक्ञालितमिच्छेत् (३)६ति । त्र सनादीनामपौ- 
मरक्तचमाह सन्वाच्येति साद्ंदयेन । सन्वादच्या तावदिच्छा आस्तरं समाः 

नैपवोपान्तं ज्ञानाख्यं क्रमं आप्नोति तत्कर्मिकेयथैः । तेन तावता स. 
न्परत्यथपयन्तेन मागेन सेव क्नेच््ैव गम्यते, नतु विध्याङ्कम्। 

(१) मङ्गलाद्प्यसै इति कवित् पा.। (२) सभ्यते इति क्वचित् । ̀ 
(३) धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयिुमनधीतवेदो न शकसुयात्। अतः=एतस्मा- 
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ज्ञानोपक्षजन। सैव न तु विध्यादि गम्यत ॥१६५॥ 
इवेष्तु कम ब्य; स्याद्धमः सा वा ऽथ वा त्यम् । 

समानकर्वकत्वं तु वुश्चुनोक्त लिड विधेः ॥११६॥ 

एवं विषयनानास्वान्न का चि(0त्पुनरूकता' । 

सतितेच्छाभेनिधरत्त्ये दितायच्छा ऽत सूतता॥९१७॥ 
प्रकृत्या विक्रातयस्माचतुध्वन्ता समस्यत । 
तादथ्ये(र) यूपदावादां तनास्पन्नसमासता ॥११८॥ 

सरा हि तस्येत्यनेन धमस्पेत्येष विग्रहः । 

ध्मायेति तु तादर्थ्ये षष्ठी घ्रत्ताति कथ्यतते ॥ ११९ ॥ 
दषारवाषघदिषस्याया इय्ट्डया वाष्;ः प्दस्तरापानत्ता धमः क्रम | 

सेव श्नेच्छेव घा,द्यवा ध्मश्च ज्ञानेच्छाच। अतो भिन्नविषयेच्छावच 
नत्वात्सज्निच्छत्योरपौनस्क्तथं, लिङ्तुमुनोस्त्वधोन्तरवाचित्वात्स्पष्टमे- 
या श्पानरुक्त्यामातं । नन्वर्कष जलानख्डा सुता तत्कथपच्छदह्यापा 

दान भाष्ये ऽतं आह सूत्रितेपि । सूत्रितमेवेन्छामातरितिषंल्पयेतुमिर्डा- 
न्तरमुक्तमिति न दोषः । न चेच्छाविषयभिच्छान्तरं नेष्यतदईति घा. 
च्यम् । मन्दाश्नीनां भोजनेच्छाय।मिच्छदशनात् ॥ ११५ ॥ ११७॥ 

“धमय जक्ासला धमजेन्ञासेः"ति भाष्यं(३) तद्ाश्चिपाति प्रकृति । 
यश्न हि तादथ्यं चतुथा समस्यते तत्र विकृतिरेव चतुर्थ्यन्ता प्रकृ 
समस्यते, गरपदावादे। दशनात् । तथा च वात्तिककरारेणोक्तं  ।चतु्ध।त- 
दथ प्ररृतिविकृतिच्रदणं कक्तेव्यःमिति । नच ` सामर््यैप्रदशनार्थं त. 
दिति वाच्यम् । तथ। सति समथः पद्विधिःरित्यनेननैव सिद्धे तद्द. 
णस्याऽकत्तन्यत्व्ात् । अतो बाचनिकमेवेदम् । न च -धमे जिश्ासावि.. 
कारः, तैस्मादस्मास हति ॥ ११८ ॥ 

परिहरति सा दि तस्थीत । “सा हि.तस्पेः स्यनेन भाष्येण दुद्ितो ध्म 
स्य जिक्षासतेर्ययमन्न विग्रहः । तेन षष्ठसम्रासोऽयं न सतुर्थासमाक्तं 
ति । कथ ताहे घमायेते भाष्यमत आद घमैयिति ॥ २१९ ॥ ॥ 

नयु तादथ्यविवक्षायां चतुर्थ्येव प्नोति न षष्ठिः । ततश्च समा, ----------------< 94 नर्माति न ष्टा । ततश्च समार. 
(१) कचिदिति पा*। (२) तादुश्े.इति छि पु" पार । 
(३) धीय जिज्ञासा धमैजिक्ञसा। सा हि त्यः क्षाठुमिच्छा. । शान्भाग्ञष 

हा ^+ =+ ~ 
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८ प्राप्नोत्यन्र चतु्यैष विशोषश्चेदिवक्षितः । 
` सामान्यस्य वेचक्चाया तारक कथ्यत कथम् ॥१२०॥ 

: सम्बन्यमनच्ि एचषा षष्टवत्पन्ना तथाप तु| 

विरषनिष्ठता तस्या माषटयकारण वण्येत ॥.१२१॥ 

. साधनाभासत्ता चाञ्च पृ्पक्लाथगोचरा । 
न्यस्ाधनमन्पस्य साधनाभास उच्यत .॥ १६२॥ 

# श ~ ~ - ~ €. 9 अ 

कछ्रत्वशरे पुरवाधस्यं तदथं च कतोरिति । 

` शाऽसुपपत्तिः । सम्बन्धसामन्यविवक्षार्यां तु तादथ्यं षष्ठीच्ययुक्तामा 

ह्यसि प्राप्नेति ॥ १२० ॥ 
घरिहराति सम्बन्धेति । न षष्ठी तादथ्येमभिधत्त एति चरमः । किन्तु 

-सम्बन्धसामान्यमेव, तस्य तु निर्विक्षेषस्याऽतुपपत्तः तादश्यरुपावशष 
` निष्ता श्वमौयश्ति भाष्येण दरितेति ॥ १२१॥ 

अघ समस्तस्य वक्ष्यमाणस्याऽ्थस्याऽस्यां श्रतिक्ञायामन्तभोवं कथ. 

` धता भाष्यकारणोक्तं स कथ जिज्ञासितव्यः इत्यादि(१) । तंत्र साध. 

` नाशासपद साक्वष्ठधाचष् साधनाभासता चति । कथमतार्द्याहः अन्यसा- 

धनमिति ॥ १२२ ॥ 

¦ पतदेवोदाहर्णेन 'दश्चीयति कत्वमिति । कर्वे (२)पणंमयीत्वादि 

पुरुषास्यं अपापन्छोकश्चवणादेः फलस्य साघनाभासम् , पुरुषाचे (३)च 

गोदोादनादि क्रतोः साधनाभ।समिति । एतासां भतिज्ञानां "व्याख्याप्र 

यैश्च द्यत भाष्यकारेण को ध्मः कथलक्षण दति वये चोदनासू 

रेषा सयाख्यातमित्युकल्वा अवशिष्टं हषलक्षभन व्याख्यात (४)मिस्यु 

(१) स कथं जिज्ञासितव्यः १ को धमः, कथलक्षणः, कान्यस्य साधनानि, कानि 

साधनामासानि, फिंपरशेति १ । शा० भा अ०१ पा१सू१। 

(२) "द्न्यसंस्कारकम॑सु पराथलवात्कल्श्रुतिरथवादः स्यात्" (ने०सू०४-३-१) इति 

सूत्रभष्य िद्धान्तितम् । 

(३) “यस्मिन्प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साऽर्थरक्षणाऽविभक्तत्वात्" (जे °सू०४~१- 

) दयत्रद्धितीयवणेकेनेतत्साधैतम् । 
(४) त्र फो धमः .कर्थलक्षण इतति एकेनैव , सूत्रेण व्यार चेोद्नालक्षणेऽो 

धमै दति । कान्यस्य साधनानि, कानि साधेनाभासानि, कपरथेति शेषरक्षणन व्या्या 

तम् । क पुस्पपरत्व, क वा पुदषो गरणीभूतः,. एतासां पातिनां पिण्डस्य एतत्. सूतम् , 



२२ 

शोषलृक्षणश्ाव्दश्च कष्स्नशहाख्ावेवक्षया ॥ १२२ ॥ 

 प्रिडधः शक्थतते ज्ञातुं परषिद्धत्वाश्न(१) नेष्यते । 

अप्रसिडस्त्वकाकयस्दान्नतराभित्यतो ऽन्रवीत् ॥१२४॥ 

जिज्ञास्यः सकायाडङमः ञ्चपस्करतया ऽपि च| 

असं दिरधो श्ाजज्ञास्यो यो चा स्थाननिष्प्रयाजनः १२८॥ 

स्वष्प्राेषु धर्मस्य द्विधा विप्रतिपद्यते । 

कम । शेषलक्षणक्ब्दश्च तृतीये प्रासद्धः ! न च तच सथ भयाषयायते। 

भतः कथमिदम् दस्याशङ्कचाह रेषरक्षणेति । शेष च तष्ठक्चषण चेति ॥१५३॥ 

अन्न भाष्यकारेण राखसम्बन्धमाक्षिपतोक्तं “धमेः प्रसिद्धो षा 
स्यादप्रसिद्धो बा। स चेस्मरसिद्धः, न जिशास्तितव्योऽथाऽप्रसिद्धो न- 

तराम्” (क्षार्माग्जश्पारस्०९) इति। तस्याऽ्थैः । धर्मोऽस्य शास 
स्य प्रतिपाद्यमानततया प्रयोजनमिति वदता सुञ्जकरेण यस्तेन प्रयोज. 
नेन सह प्रतिपाद्यत्रत्तिपादकभावः सम्बन्धः सोऽस्य शाखस्याऽवता- 
रहेतुः सम्बन्ध इति सूचितम् । तदुक्तं ^“दाख भ्रयोजनं चेवभ्ति चा 
स्तिके । स चायं क्षम्बन्धो न शाख्नावतर्देतु;ः सम्भवति धर्मस्याऽन्ि. 
क्षास्यत्वात् । न ह्यञज्ञिक्ञास्ितप्रतिपादकतया शाखारम्भः पस्षस्भवघति। 
“'तदेतदनथेकं धमेलिज्ञासाप्रकरणंः ध्मजिक्नासारम्मश्ास्मिस्यर्थः । 
अच्र च^भथा.ऽप्रसिद्धा नतर” मित्यतिशयो दश्वितः। त दस्यति प्र 
सिद्ध इति । जिज्ञासाशब्देन प्रकृत्या क्चानं भस्थयेन चेच्छोचख्यते । तत्र प्र 
सिद्धे ज्ञानमस्ति, श्च्छामान्न तु तत्र नास्त, अग्रलिद्धेतु क्ानमिच्छा 
चोभयमपि नाष््तीति अतिश्योपपत्तिरिति ॥ १२४ ॥ 

भ्धम प्रति'्रत्यादि (र)परिहदारभाष्यम् । तश्च धर्मस्य जिक्ञास्यत्पे 
कारणद्वयसुक्तम्? विप्रतिपत्या सांशयिकत्वं, स॒ हि पुरषमिस्थनेन 
श्रयोजनवस्वं च. । तदुभयमपि दद्ोयति जिज्ञास्य इति । पतदेव इयति. 
रेकमुखेन विच्चणोति असंदिग्ध इति ॥ १२५॥ | 

सन्देददेतं विप्रतिपत्ति धिद्रणोति स्वरूपदिषिति । धर्मस्वरूपाकीनां 
(१) प्रसिदधलिति पा । 1111 

` ¡ † (र) भथवाथेवव । घमं प्रति दि विप्रतिपन्न बहुविदः, के विदन्यं धर्माः, ॐ 
चिदन्यम् । सो ऽयमविचा्य प्रवतमानः कं चिदेवोपाददानो विहन्येत, अन च कच्छेन 
तस्माद्ध जिहञसितव्य इति । स हि निश्नेवसेन पुर रसषयुन्तीति प्रतिजानीमहे । 



वै प्रमाणरूपास्यां पादेनाद्यस्य नणयः ॥: १२६ ॥ 
¶स्थिते वेद्प्रमाणस्वे पुनवाक्या्थनिणये । 

 मतिबहुविदां पुसां सक्चयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥ 
के चिदाहुरसावधः के चिन्नाऽसावयं स्विति। 
तक्षेणयाथेमप्येतत्परं शाखं प्रणीपते ॥ १२८ ॥ 

इति प्रतिजञासूत्र प्रथमं समाप्तम् ॥ 

चोदनारक्षणोऽ्थोौ मः(१)॥ २॥ 
घं सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं चोद्नोख्यते । 

मध्ये पै तावदु द्विघा विप्रतिपत्तिः क्रियते | किप्रमाणक्ो धवैः, किंस्व- 
रूप इति च । तदस्याऽइद्यस्य विप्रतिपत्तिद्धयस्यानेन पदिन निणेयः 

क्रिथत हइत्थाह पदेनेति । अच्र हि प्रस्यक्षादिनियकर्णेन चोदनाप्रामाण्यं 

साध्यते । तत्साधनद्धेव च तद्वम्योऽश्चिदोत्रादिधमो न चेत्यवन्दना 

दिरिति स्वकूवमपि सविशेषं काथेत भवति । पतश्च निरपेक्चत्रामाण्या- 

भिप्रायेणोक्तम् । चोदनैव हि निस्पेक् प्रमाणं, तस्परामाण्य चेदेव पदे 

सिद्धम् । उपरितने तत॒ पादत्रये तदेकवाक्यतया तन्मूलतया चाऽथ 

वादादीनां प्रामाण्ये साध्यते | अतः समस्तोऽध्यायः प्रमाणलक्चषणमेच | 

चोादनायास्त्विहेव स्िद्धमित्यिप्रायः । तथा भाभ्यमपि श“्पकनेष 

सूत्रेण व्याख्यातम्” हति स्वतन्तरप्रापराण्यामिप्रायमेवेति ॥ १२६ ॥ ` 

पवमायविध्रतिपत्ि निणंयस्थानं चेकत्वा विप्रतिपच्थन्तरं निणं 

यस्थानं च दक्षीयति स्थिते इति दयेन) पकमागदिनामक्ञानां च 

सश्चायाऽनुत्पत्तवहुविदा मित्युक्तम् ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 
इति धीपाथेसारथिमिश्रविरचिते म्यायरल्नाकरे प्रभमं प्रतिक्ञसूत्रम् ॥ 

---------र ४6 क तजण----- 

इदानी शास्नमारभते चोदनारक्षणो ऽथो धर्म इति । 

चद्धचाचष्टे धमे इति \ यो ऽं निप्प्रमाणकप्रत्यक्चादिप्रमाणकचोदनाप्र 

८ १ ) चोदनेति प्रवतैकरब्दनाम । रक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेति लक्षणम् । इत्थ च 

चोदनैव रक्षणं करणं यद्विषयकक्ञानस्य तत्वे सति अथत्व धमस्य रक्षणम्, । भत्व च 



: शवस्हपादेस्ततः सिद्धिः) स्वरूपं वेह सुत्यते ॥ १॥ 

धमकन सन्नेण श्चुत्य्थाभ्यां निरूप्यते ॥ 

 शबरूपे ऽपि दि तस्थोक्ते प्रम्राणं कथ्यते ऽपेतः ॥.२॥ 

किमाथ्पेचितैः पणेः समर्थः प्रत्ययो विधौ । 
तेन प्रवर्तकं वाक्यं राखेऽस्मिन् चोदनोखयते ॥२॥ 

माणकत्वादीनां विप्रतिपत्तिविरोषा्णां विषयभूतः साधारणात्मा धमे 
पदाथः स चोदनाप्रमाणकः। चोदनैव तस्य पमाणं न भत्यश्चादि । 
चोदना च तन्न प्रमाणमेव नाऽप्रमाणम् , श्त्येवं धमोयुवदेन प्रमाणधि. 
धिरिति। कथं तहिं तस्त्वरूपविशषंयोः स्तिद्धिर्त आदह स्वरूपददेरिति। 
आदिशष्डेन विशेषोपादानप् । प्रमाणमेवेति प्रमाणाविधेरेवाऽर्थात्तदु, 
गस्यस्याक्निदोत्रादे धै्मत्वमस्त्येव न तु नास्तीति धमस्वरूपासिद्धिः । 
सेव प्रमाणमिव्यवघास्णाच्च तद्रम्यस्याथिहोत्रादेधर्मत्वं न च्चैत्यव 
न्दनदिर्तद्वम्यत्वादिति धमेविशेषसिद्धिरिति । विपसेता वा वचनव्य. 
क्तिरित्याह स्वप वेति । यश्चोदनालक्षणो.ऽभिहोत्रादिः सत ध प्व 
नाऽ्धमः, ख पव च धमो न चव्यवन्दनादिरित्येवं ध्मस््ररूपतद्धिरष 
सिद्धिरिति ॥ ९॥ | | 

नयु "को धर्मैः इति कथंलक्षणः इति यमपि चोदनालक्षणसून्रेण 
व्याख्यातमिति भाष्यकारेणोक्तं तत्कथमेकस्यैव सुत्रश्यार्थद्यमुच्य- 
ते $त भह द्वयमिति । सत्यं द्वयमुच्यते, किं तु श्चु्य्थाभ्यां न श्ुल्येव, 
न छकस्येव वाक्यस्य सति सम्भवे वचनन्यक्तिद्टयं युक्तमिति । तन्न 
यथा प्रमाणविधो स्वरूपसिद्धिस्तथा दितम् । श्वरूपविधावपि भ्रमा 
णसिद्धिमधादशायति स्वश्पे इति । यद् हि चोदनागम्यस्य धर्मत्वमित- 
रस्य च धमेत्वाभाव उक्तस्तदाऽ्थाश्चोद्नायाः प्रामाण्ये प्रत्यक्षादेश्चा- 
इप्रामण्ये सिद्धवतीति ॥ २॥ 

“चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तकं वचनमाहुः(१)रिति भाष्यम् । तच्च प्रव 
तकं वचनमिति कि प्रत्ययमात्रं विभ्यभिधायित्वादुच्यते, यद्वा तन्मा 
चस्याप्रत्यायकत्वात्पदम्, ` अथ वा चाक्यम्, इति. बुभुत्लायामाह 
किमादेति । किं केन कथमित्यपेक्षितैः साभ्यसाधनेतिकरैव्यरताशैः पूणः 
भरत्ययो विधा पुरषप्रषतने समर्थो भवति । तत्पूरणं च वाक्येन । अतो- 

(१) चोदना इति हि कियायाः प्रवरैकं वचनमाहुः । आचाय॑चोदितः करोतीति 
५५ 



चोदनैव प्रमार्णं चेत्पेतडर्मेऽवधारितम् । ` 
साकाट्ामाते मन्वाना युक्तश दवसस्पृकात् ॥४॥ 
सम्प।ग्यते प्रमाणत्वं शन्दस्येवत्रिधेष्वपि । 
हन्द्रियादेरक्षामथ्यं वक्ष्यत्राणमदीदिशत् | १॥ 
अत्यन्ताऽसत्यपि ज्ञानमयं रब्दः करोति हि। 
तनात्सग स्थते तस्य द्ाषासाकाल्प्रलाणता ॥६॥ 

` चोदनेत्यव्रवी चाच छान्दमाञ्रविवक्षया। 
न हि भूतादिचिषपः कञ्चिद् स्ति विधायकः ॥ ७॥ 
इन्द्रियादिव्युदासेन शाब्दो याचन्न साध्यते | 

वाक्वरमव प्रत्रत्तक चादनाच्यत्ते॥३॥ 

चोदना हि भूत मचन्त भावेष्रन्तमथः(£) मित्याददिभाष्य नान्यरिकिः 
चनेष्डियण्मरिति च चोदनायाः प्रामाण्ये तदन्येषां चाद्प्रामाण्ये 

युक्तकथनाथम्, तस्पतिक्ञासूचेऽसङ्गतमित्याशाङ्कधाह चोदनेवेति । सम्भा- 
वितो हि ्रतिज्ञातोप्था हेतुना साध्यते। शाब्दस्य च नित्य प्रमाणान्तर- 
परतन्त्रस्य स्वातन्ञ्येण प्रामाण्य; प्रत्यक्षादेश्च स्वतस््स्याऽप्रामाण्यमि 
त्यन्न प्रतिक्ञात चोदने प्रमाणमेषत्ति, तदिद मवधार्णद्धक्मसम्भावि. 
ताथ युत्तिसलाकाङ्क्षमेति अन्वानः सम्भावनापदलखामाथं प्रतिज्ञाद्धये- 
$पि युक्तिरेशामस्पृशदिति ॥४॥ ॥ | । 

युक्तिटेशमेव दर्शयति सम्भाव्यते इति । प्विधेषु भूत।दिष्बिष््- 
प्रादरसामथ्यं प्रत्यश्चसते वक्ष्यमाणमेवाऽत्र द्श्तापिल्ि॥५॥ 

कथ क्षस्माव्यते ऽत आह अत्यन्तेति । ज्ञानेत्पाददेतुर्वं प्रामाण्यदेतुः) 

ति तस्मिन्प्रामाण्यस्यौतसर्भिकत्वात् , शाव्दश्चत्यन्तारलत्यपि शाश 
वेषाणादो ज्ञानभनुत्पादयति । तदिह चोदनाया धघमज्ञानजनकत्वादुत्स-. 

पतः प्रात प्रामाण्यमपकवादरभूतदोषाभावाद्नपोदितं भवति ॥ ६ ॥ । 
भाष्ये खोदनप्रद् शछन्दवेशेषस्य विधायक्रस्य वाचकमपि लक्षं 

गया दशाब्दमाचपरं व्याश्येयमिस्याह चोदनेति । तत्र क्ाश्णमार् 

१ ईति ॥७॥ 
दतश्चैवमिव्याह् इन्द्ियादीति । प्रमाणाषेहोषस्य हि म्रत्यक्च।देः सामः 

(१) चोदना हि भूर्तं, भवन्त, भविष्यन्तं, सुदमं, व्यवहितं, विग्कृषटमिव्येवेजाती- 



तावच तद्विदोषरस्य कुतो बाऽ्वसरो भवेत् ॥ ८॥ 
निभिन्तमाच्ं वोच्येत प्रमाणं वेह रक्षणम् । 
प्रमाण स्वपि शाब्दो वा(१)तञ्क्ञानं बा निरूप्यते ॥९॥ 
पदार्धस्तन्मति्वं स्याद्वाक्याधोधिगमोऽपि बा । 
पूर्वेषान्तु परमाणत्वे एत्वं तस्य गम्पते ॥ १० ॥ 
ज्ञाने रक्षणशब्दोऽयं थदि नाम प्रयुज्यते) 
चादनाोक्तस्तदा कायं वत्क।(यं चाऽपि रक्षयेत् ॥११॥ 

निमित्तमात्रे दष्दे च प्रमाणे सुख्यष्त्तयोः | 

~> -शुदस्ते तद्धिशेषान्तरस्पैव शब्दस्य भूतादिषु सामथ्यै दृशयितभ्य, 
व्दाविकोषस्य चोदनायाः । किच दब्दस्ामान्यभ्रयुक्तमिदं यद् 
ऽनागतादिष्ु सामथ्यै न चेादनात्वप्रयुक्तमर, अतः; सामान्यमुखे 
पत्सामथ्ये वक्तव्यम् । वेनैवं भाष्यार्थः । चोदनायाः प्रामाण्ये धमे । 
। शब्दस्य दि सर्वस्य ज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यं सम्भवति, शाब्द 

--.रना, तेनाऽस्याः सम्भवत्यतीन्द्रिये ऽपि घम प्रामाण्धानिति ॥ < ॥ 
छष्षणपदं व्याचष्टे निमित्तमात्रमिति । निमित्तं व्रमितेः कारणमान्न 

भ्रमाणं तत्तद्धिशेषः करणमिति । करणत्वं च साधकतमत्वमापे क्षिकं 
विवक्षाघीनमिति 1 विवक्षाभेदेन प्रमाणभेदानाह् प्रमाणं वेति । प्रमाणं 
वेस्यस्मिन्पक्षे इव्यथः ॥ ९॥ 

प्रमाणग्रसश्स्फख दशयति पर्वैषामित्ति । शब्दानां प्रामाण्ये चा 
कयाथाधिगमः फलम्, तत्प्रामाण्ये हानादिबुद्धिः फरूमिति ॥ १० ॥ 

शभ्वव्यतिरिक्तेषु तज्क्नानादिषु यदा छक्षणशब्दस्तदा शछञ्दवाचि 
ला योदनादिशब्देन क्रथं सामानाधिकरण्यमत आह ने इति । ज्ञाना- 
दिष्वित्यथैः | शब्दकाय चउक्ञाने तत्कार्येषु च पदार्थक्चानादिषु क्षण 
था वर्त॑तदति ॥ १९१ ॥ 

निंमित्तमात्रलक्षणपक्षे काब्द्प्रामाण्यपक्षे च मुख्यमेव सामानाधि 
करण्य मित्याह निमित्तमात्रे इति । 

पतच्च भष्यालुसार्ण वाक्यमेव चादनेत्यङ्ीक्ृत्योक्तम् । भव- 
व्यव तु सर्वेषु प्क्चषु सुख्यमेव क्तामानाधिकरण्यं चोदनापदस्यापि 



# 

सामानाधिकरण्यं स्थाचोद्नाछश्षणस्वयोः॥ १२॥ 

द्रव्यक्रियाशुणादीनां घमस्व स्थापयिष्यते । 
तेषामेन्द्रियकष्वेऽपि न तादरप्येण धमता ॥ १३॥ 

श्रेधःसाघनता देषां नित्यं वेदात्प्रतीयते। 
[९ ¢ + कन क 

ताद्रव्येण च धमेह्वं तस्पान्नेन्द्रिधगोचरः । १४॥ 

प्रदशेनाथपन्रोक्तमिन्ट्रियं सच्चकारवत् । 
नान्यत्किं चेति वाच्छेदः सामान्याथेःप्रयुज्यते ॥१५॥ 
तदसामथ्पसिद्छ्ये च पुनरिन्द्रियकोतेनम् । 
करि चाते मध्थमनच्छदाो हेतुप्रदने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 

छश्षणपदस्येच चोद्यतेऽनये तिश्युत्पस्या ज्ञानादिषु सुख्यत्वसभवात् । 
तथा चाक्तम् । ५ 

प्रवर्तस्दमिति ज्ञानं येन शब्देन जन्यते । 
ख चोदनोर्यते यद्वा परचन्तनफला मतिः ॥ इति ॥ १२॥ 

ननु गोदेाहनादि द्भ्य नीनेस्त्वादिशुणो यागादिक्रिया च फल 
साघनत्वाद्धमां नाऽपूवादिरेति भ्रयस्कस्भाष्ये (१)वक्ष्यते । द्रभ्यादि 
त्त प्रव्यक्षमिति कथे चोद्नेवेत्यवधारिततमत आह द्रव्येति । नैन्द्रिधकेण 
ङूपेण धमेतेति ॥ १३ ॥ 

कि पुनरेषां रूपान्तरं यश्चोदनागभ्यम्। येन चेषां ध्मत्व्रिति 
दशयति घ्रेय इति ॥ १४॥ 

नयु नान्यलि चनेन्दियमिर्तीन्दरियमाच्रं प्रतिष्द्धिम् , न च तावता 
चोदनैवत्यवधारणं स्िद्यतीत्यत आह प्रदशनार्थमिति । यथा प्रत्यक्च- 

पूते प्रत्यक्षग्रहणं प्द्शेनाथमेवभिकवमपीति । यद्वा पवं व्याख्येयमि- 

त्याह नाम्यदिति ॥ १५॥ 

नेन्द्रियमिति तु तस्यैव हेतुरित्याह तदसामर्येति। अन्यत्सर्वमसभ् 
मिन्द्ियस्या ऽलमथेत्वात्त्पूेकत्वाच्चेतरस्येति । वयास्यानान्तरमा- 

किं चेति । नान्यत्लमथे, किं चात्र कारणम्, इन्दियस्याऽसलाभम- 
ध्याति ॥ १६ ॥ 

(१) य एव श्रेयस्करः, सएव धमंशब्दे नोच्यते । कथमवगभ्यताम् १ यो हि थाग 
प्सुतिष्टति, तं धार्मिक इति समाचक्षते । यश्च यस्य कती स तेन ष्यपदिद्यते । यथा 

पवकः, लावक इति । तेन थः पुरषं निःश्रेयसेन संध्युनाक्ते, स धर्मशम्दनोध्यते । 



यद्यपि त्वनुमानस्याऽप्येवमादौ समतता । 
विना सम्बन्धवोपेन नतु तस्योद्भवः क चित् ॥१७॥ 

म सामान्यधिकचोष)।भ्यां घमसस्बन्धद्शेनम्। 

टिङ्कस्य कस्य [चात्वङ थेन स्याद्नुमभानता ॥ १८॥ 

ननु चाञ्द ऽपि सम्बन्धवोधान्नत प्रघत्तते। 
पद् तदन च तद्वाच्यो धमा, वाक्याथ एव सः॥१९॥ 

` वाक्यस्थाऽवाचकत्वं च पदानां च हेतुता। 
खम्बन्धस्याऽनपेक्षामा(र)काक्याय प्थापयिष्यते।२०॥ 

नित्यत्वादेरसिद्धत्वादशभ्युपेत्योच्यतेऽथ वा| 

नन्वनुभ्रानं भूतादौ समर्थमेव । भूता, व्यवहित), विप्रक, चन्र 
षिनेदी पूरेणाऽ्तमाीयते, मघोन्या च भविष्यन्ती ष्ठिः । सृकष्मं च द्रभ्यं 
गन्धात्.। अतो न सकनिष्रेधापपात्तरत आह यथररीति ॥ १७॥ 

ततः क्रिभित्याह न सासान्येतिः !घभस्तामान्येन व। धमेविद्धेषेणत्ान 
करस्य चिद्िङ्गस्य सस्बर्धग्रहणमास्ति,-येन धर्मोऽस्तीति वाऽञ्चिहोत्नादे 
त्रो धर््त्वमनुमयेत । अतो नाऽनुमान सम्भवतीति ॥ १८ ॥ 

अन्न चोदयति नन्विति । पर्दिरति पदमिति ! पदं हि खम्बन्धग्रहणापेक्ष 
मिति । ततः किमित्याह न चेति । कि तर्दत्याह वाक्यार्थं इति ॥ १९ ॥ 

ननु वाकयस्यापि सम्बन्धनग्रहणाऽपेक्षमेव वाचकत्वम् । मन्यथाप्रथ 
मरधरवणेऽपि प्रतीतिप्रसङ्गाद्त आह वाक्यस्पेति । सत्यं यदि बक्यंःवा 
चकं स्यात्, नतु तद्वाचक्म्। कस्तद घ।कयाथाक्गत। देतुरित्याह 
पदाथानां चेति ।-कि सम्बन्धमग्रहणापेश्चाणमेव, नव्याह सम्बन्धस्येति। तदेत्छ- 
तं तद्भूताधेकरणे(२) वक्ष्यतदाते ॥ २० ॥ 

° ..५नन्वततथभूतमभ्यथं च्रूयाच्चाद्ना 1 यथा यात्कचन ङोकिङ्क वचनं 

नधास्तीरे पञ्च फलानि सरतीति, तत्तथ्यमपि भवति चितथमपि भव. 

(१) सम्बन्धेक्तानेति छि० प° पा०। 
(२) तदूभूतानां कियाथैन समाम्नागोऽयस्य तक्निमित्तत्वात् । 

सू २५.। शयत्र । । 
तेषु अग्निदेत्रायर्थैषु क्लतानां ्रल्येकपदाथौनां क्रियार्थेन क्रियावाचिन पदेन सदं 

समाम्नायः पठनं इस्यते । अतः क्रियावाचक्रपदधितसमूहदिव .अपूवौ वाक्या्थग्रहः 

= 
जै.स्.अ.१पा 



 खुतराभप्रलाणस्वं वक्तृप्रानाण्यवर्जनत् ॥ २१॥ 
प्रमाणान्तरं हि कान्दोऽधै प्रापयेत्सदा | . 
स्शतिषचच स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२॥ 
नूनं तच्राऽ्नुयूतोऽसावित्थाप्तोक्तिनिचन्धना । 
कुषिः साक्षाददष्टेऽपि युक्ताऽथं पुरुषो क्तितः ॥ २३॥ 

नास्मीयादन्यदीयदधा प्रत्यक्षदेविना क चित् । 
वचसः सत्यता दा तथा स्याचचोदनास्वपि ॥ २४॥ 
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिमादेयेयैव दहिः। 

ति" (श्ा०मा०अशपारस्२) शति भाष्यम्, तदनुपपन्नम् | कथ हि सम्मव- 
होषलोकिकवचनरषान्तेन नित्यनिदांषचोदनाय। अप्रामाण्यं सम्मान्य, 
तात भह नित्यत्वदिरिति ! बाह्यानां हि वेद् नेत्यत्वम्रास्तद्धम्ग अतश्चाद्- 

नामपि 'पोरुषेर्यी मन्यमानाः; पोरष्रयस्यतादश प्रामाण्याऽसम्भवाहाकि- 

कवचनसास्येनाऽप्रामाण्यमापादयन्तीति । 

`, ̀  नित्यत्वाद्यभ्युपगंमेन चा चोदापित्याह अभ्युपेत्येति। कथं नित्यत्वे 

चो दयामित्याह सुतरामिति । वक्तृप्रत्ययाऽधान दहि शाब्दस्य भामाण्यम 

सति वक्तरि दुराऽपास्तं स्यादिति॥ २९॥ 
वंकतुपधामाण्याऽभावेऽपि स्वेमहिम्नेव दाब्दः किं प्रमाणे न भवत्यत 

आह प्रमाणान्तरेति । लोकिकी हि प्रमाणगतिः परीक्षकेस्नुसरणाया। खोक 

चं प्रमाणान्तस्पाप्तार्थेप्रापक पव दाद्) अतोऽस्य स्प्तिवन्न स्वमाह 

दनां प्रापाण्यामात ॥२२॥ 

नन्वदष्टोऽपि स्वयमथेः पुरुष्व चनःस्प्रतीयते, दुरदेलादिवात्तास्वि- 

व कथमस्य प्राप्तप्रापकत्वमत आह नूनमिति । येयं सान्ञात्स्वयमदष्ट- 

इष्यर्यं पुरूषोक्तिसौ बुद्धिः सा युक्ता साहि नून वक्राऽचुभरूतोऽ्सावथ 

व्येव वक्षनुभवक्रद्पनापुरःससा । तेन तन्नापि चक्तृप्रमाणाप्रा्तस्येव्ा 

<धस्य शाब्दः -प्राप्रक्रो न स्वतन्त्रः । पुनवक्रचुभवकः 

पना ऽ ऽप्ताक्तिनि बन्धन, उक्तिरुच्यारणं तान्नवस्धना । आप्ता नाः 

ऽनलुभूताथे वाक्यं रचयति । तेनाप्तोश्चारणनिवन्यनवक्रनचुभवाऽनुमान 

द्वारा पुरुष्रयनेथं बुद्धियुक्त ॥ २३॥ 

यत्र त्वाल्मीयमन्यदौयं वा 'पर्यत्तादिक नास्ति तन्न वाक््यप्रामाण्य 

छोके न दषटमिति वेदेऽपि -वथेव युक्तमित्याह नासमीयदिति ॥ २७ ॥ 



स्वातन्त्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि ददयताम्॥२५॥ 
स्वगेधागादिसस्बन्धविषया चोदना खषा | 
प्रत्यक्नाद्यगताथेत्वादीदगबुद्धा दिवाकयवत् ॥ २६ ॥ 
यव्राऽऽपेनाऽप्रणी तत्वा लोन्मन्तादि वाक्यवत् । 
व्योमादिवच नित्यत्वात्पामाण्यस्य निराक्रुतिः ॥२७। 
यदि चा पुरुषाधीनपामाण्याः सर्वचोदनाः। 
स्वतो वा न प्रमाणं स्युवाकत्वातपुरूषो क्तवत् ॥२८॥ 
प्रानाण्यं वा नरापेक्ष सर्वेराब्देषु गम्यताम् । 
चाष्देः सम्बध्यमानत्वाद्प्रामाण्यं ययैव हि॥ २९॥ 

` न स्यदिक्रुगुणानां चद्वचःप्रामाण्यहेतुता। । 
तदोवैरप्रमाणस्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥ 

व्दो हि यत्रेव उख्यते तत्नैव श्चानं जनयति । नार्थसदसदुभावावये, 
क्षते । यञ्चेवम्रथसरदसद्भावानपेश्चमत्यन्तस्वतन्चं ज्ञानं तस्य प्रतिभा. 
क्ञानवत्प्रामाण्यं न सम्भवति । प्रत्यक्चादिरहितत्वं वा स्वातनू्यम् | 
तदच प्रयोगः, वेदो न प्रमाणम् स्वात्तस्त्यात् प्रतिभावदिति ॥ २५॥ 

प्रयोगान्तरमाह स्वगयागादीति । वबुद्धादिवचनमपि किं चित्सत्यम. 
स्तीति स।ध्यवेकल्यं मा भूदिति दंदश्प्रहणम् । ददशो यस्प्रत्यक्षा्न- 
धिगताध चेत्यवन्दनादिवाकयं तददिति ॥ २६ ॥ 

अत्रेव हेतुदष्टान्तान्तरमाद यद्ेति । प्रयोगान्तरमाह व्योमादीति। नि- 
व्यत्वाभ्युपगमेन प्रसङ्गापादनान्न हेतोः प्रतिवाद्यसिद्धि रुद्धा वनीयेति ॥२७॥ 

श्रयो गान्तरमाह यदिवेति । प्रामाण्ये गुणवन्तं पुरषमयेक्षन्त्य- 
थः। ततश्च पुरुषस्य गुणसद्धवि प्रमाणाभावाद्नायासेनाऽप्रामाण्य 
सिखयकत्ति अभिप्रायः । प्रयोगान्तरमाह स्वत इति ॥ २८ ॥ 

भरयोगान्तरमाह प्रामाण्यमिति । नरगुणपिश्चमित्यथैः । तदपेक्षं च 
प्रामाण्यं बेदस्याऽपोरषयत्वात् ,पोरुषयत्वे वा गुणसद्धाके परमाणाभा- 
वाक्न किद्यतीत्यनिप्रायः ॥ २९ ॥ 

अवश्यं च वक्तृगुणाधीनं शन्दस्य प्रःमाप्यमङ्गीकतंव्यम् , तदन्व- 
यव्यतिरेकानुविधानात् | यदि तथा सत्यपि तदधीन न स्यात्ततोऽ्रा- ` 
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एवं स्थिते तु सेदस्य साति वाऽसति चा नरे । 

पामाप्ये हुम मत्वा नन्वित्येतदनूद्त ॥ २१ ॥ 

तच्च विभ्रतिषिद्धत्वं वुद्धयाकेऽपि युज्यत । 

ततोऽपि परत्यथोत्पन्तेस्तस्माल्ञात्युक्तरं स्वि दम् ॥९ । 

सकविज्ञानविषघय मिदं ताचतप्रताद्टयत्ताम । 

पमाणस्वाऽ्प्रमाणत्वे सवतः किं परतोऽघं चा ॥ १२॥ 

स्वत्ताऽसतामसाध्यत्वाल्क चद्हुदय स्वनः | 

अपरे कारणोतल्पक्नगुणदोषाऽचधारणात्
 || २५ ॥ 

स्वतस्तावहयं नास्ति विरोधात) परतीननच) 
= __ ____---------- 

उपस्षहरति एवमिति । सति नरहयात नित्यत्वादेरसिद्धस्धादर्यस्प्राः 

पसहारः, असतीव्यभ्युपेत्योच्यत दत्यस्याते ॥ २१ ॥ 

अन्न परिहास्भाष्यं “वचिप्रतिषद्धामद्मामधायत व्रषीति चिनथं 

चे", (१)ति । तदृाश्छिफीत तत्रेति! जास्युत्तरसुत्तसभसमित ॥ ३६ ॥ 

, पवमाक्षिष्य तत्समाधितलर्यव तावदुपोदुघातचिन्तामघ्रतारपनि 

सपविज्ञनेति । तददिषेव चिन्ता, किं क्षाचस्य प्रामाण्यमप्रामाप्य नि स्वरत 

पव निर्णीयते १ कि चसयमपि कारणशुणदोषादिना निरूपयि तद्य { 

उताश्प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्य परतो, विपरीत वाते १॥२३६२॥ 

तज प्रथमपक्षमुदाहरति स्वत इति । यस्य हि यत्र स्वाभावक् सा 

मथ्यं नास्ति न त्यस्याड्न्यन खाथयिलु हाकयत । अना क्लानानामप्रा 

नराय प्रामाण्य य स्वत चव साधयतीति । पश्चास्तरमनाह शष ६1। 

ज्ञान हि प्माक्यारव्राचास्ययोः खाधारस्यान्न स्वनः कि चदनि) 

लु खन्न । च्छा गलयता द्प्प्यता च करजनातकन्ना सा क्ानिस्य मुष 

दो वहन्चम यथार्थत्वरूप प्रासाव्यसयध्ाथत्वङ्प चास्व्रामाप्य [निष 

कथ्यम्, अता इयमपि पस्त दति ॥ २४॥ 

जिति स्टार्क रल्यद हिदि स्ककय्व्ट ६ । अ सर्य रार 

( १ ) ङे । विितवन्तिदमुरकये, अ (4१४१ › = ७११ ६ १ 

येह दिने, कुश्वनकदन्यिन्किति उमेति) , ये (षमेन १ भ।१ च) १ 

क्वीमि । सदि ख दोः. वा ववै गते सोक योच्यते कको १ 6, . १, ५ १. 

कक क्न १ आवे च मेक +न), चक्क २१ ९५.१५५. , इ 



११।तक्र। 

निःस्वथावव्वपेवं हि ज्ञानश्पे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥ 

कथं हछन्याऽनपेश्चस्य विपरीतात्मस्म्मवः। 

किमात्मक मकत्तश्च स्वभावद्यचाजतम् ॥ ३६ ॥ 

विन्ञानन्याक्तिमेदैन मवेचेदविरुद्धता । 
तथाप्यन्याऽनपेक्त्वे कि कैति न निरूप्यते॥ ३७ ॥ 

्यदक्ती हि सिथो विख्दधे। ते कथमेकस्मि् क्ञनि स्वाभाविकौ स्याता 
म एवं हि क्लानोस्पत्तिवेखायातरेव प्राम!ण्यमप्रामाण्यं च निर्णेतव्यं 
स्यात्, तच्चादाक्यम् } तन्न ताघदु द्वयं स्वत इति । 

नापि परत इस्याह परत इति । द्यमिष्यञ्ुषङ्ग; 1 कारणमाह निःस्वभा- 
वत्वमिति । उत्पन्नं हि क्ञानं गुणदोषादधारणाल्प्रागथैमवधास्यति चेस्स्व 
त एव प्रमाण्यम् । नोचेद् प्रामाण्यम् । उभयस्य तु पराधीनत्वे प्राक्तदव. 
धारणादुभयङूपदरहितं निःस्वमाचं विश्चान स्यात् । न ह्यथ नावधारयति 
नच नावधास्यतीति सम्भवति । कं च गुणद्षाचघास्णगम्यत्व 
प्रामाण्याञप्राभाण्ययोतैदता शुणजन्य प्रामाण्यं दोषजन्यं चाऽग्रामाण्य 
मित्यङ्गकचैव्यम् । तज्ञन्यत्व हि त्तयोः कारणभूताभ्यां ताभ्यां काष्ठाश्चि. 
संयोगादिव धरुपस्यावघ्रारणे सम्भवति नान्यथा । तज्ञस्यत्ये च गुणदो- 
पादिरदहिताश्चक्चुरदेखत्पन्नस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं चोमय नास्तीव्याप- 
दयते । तच्चायुक्तम्, निःस्वभावत्वधरसङ्गादिति ॥ ३५॥ 

स्वतो नद्यं चिसोधादिति यदुक्तं तद्विश्चणोति कथमिति । पकस्य 
ज्ञानस्य कारणान्तरा<नपेष्छस्य स्वत एष प्रामाण्यमप्रामाण्ये चात्यन्त. 
विपरीतरूपं न सम्भवति । परतो न इयभिच्ये तद्धिन्णोति किमात्मकसिति । 
सयं हि ज्ञानं राशिद्धये श्ाक्यमन्तभौवयितु भरमाणमप्रमाणं वेति, तदु 
भयरदहितं ज्ञानं किमात्मकं स्यादिति ॥ ३६॥ 

स्वतोन द्वयं बिसेधादिव्यव् कि चिदाश्चाङ्कते विज्ञनेति। पकस्य हि 
५५ 

विरुद्धरूपाऽसम्भवो विक्ञानन्यक्तिमेदान्तु विरोध द्रति । परिहरति तथा 
पीति) न ताचजञ्क्ञानत्वाऽतिरिक्तं कि चिशिहमस्ति दद्दा प्रमाणमीदश- 
मभ्रमाणमिति, तर्लद्धावे वा तद्धीननिरूपणार्स्वाभाविकस्वहानिः । 
अतो शानस्वभावत्वे यस्यामेव ज्ानन्यक्तो प्रमाण्यं तस्यामेवाऽ्यामा 
ष्यपि भवस्येव, अतो उस्त्येव विशेधः । अथापि ज्ञानत्यक्तिमेद्ः स्यात्त 
थाऽप्यन्यस्य चिहुस्याऽनाश्रयणालत्कि केति निरूपणा$ऽद्ाक्तेः प्रमाणाऽप 
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(तस्मात्स्वा नाविक तेषासप्रमाणत्व भिष्यताम् । 
प्रामाण्यश्च परापक्ष, मञ्च न्धायो ऽभिधीयते ॥३८॥ 
अप्रामाण्यसवस्तुत्वान्न स्याच्कारणदोषतः। 
वस्तुत्वात्तु गुणस्तेषा प्रामाण्यस्ुपजन्यतेः ॥ ३९ ॥ 
प्रामाण्यं हि सदोत्सगोत्तदभावोऽथ कृजिमः। 
तदा स्वरनादिचोपेऽपि प्रामाप्थं केन वायते ॥ ४०॥ 
मत्पष्षे कारणामावात्प्रामाण्यं नोपजायते । 
देतुमन्वप्रसङ्ा ऽतो न चचिष्यत्यवस्तुनः ॥ ४९॥ 
इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तद्सद् द्विधा । 
दुष्टत्वादिन्द्रियादीनाममावेऽन्वतमस्यवा॥ ४२५ 

पवमनयाोस्क्तं॑दूषणञ्युपसंहरन् पक्षान्तरं परिगृह्णाति" तस्मादिति 
पाचत्नयेण । कुत त्याह अत्रेति सपादन । अप्रामाण्ये हि परामाण्याऽमावः, 

अभावश्चाडवस्तुत्वान्न केन चिज्ञन्यते; अतो ना$प्रामाण्यं दोपेजैन्यते । 
अतज्ञन्यं च न तत्ताऽवधारयितुं शक्यम् । प्रामाण्यं तु वस्तुत्वाद् युण- 
जन्यं सत्तदवधारणाघीननिणयमिति युक्तम् । कि च घटादघटाच्च 
घर्ञानदशौनात्कथं तस्मान्नरेण घटनिश्चयः, अतोऽवदयं गुणसवादा्थं 
करयाक्नानानामन्यतमनेव घरक्ञानस्य यथाथत्तालक्षणे प्रामाण्यं निर्णे 
तव्यामते ॥ २८ ॥ ३९ ॥ 

परत पव प्रामाण्यम्, स्वतः प्रामाप्ये चर सर्वेषां स्वप्रादिक्ञानाना- 
मपि प्राम॑ीप्यं स्यादित्याद् प्रामाण्यमिति। तेषामपि तावदुत्छगर्तैः भात 
प्रामाण्यम्, न च दोषाधीनेनाप्रामाण्येना पवादः सस्भवत्ति अप्रामाण्य- 
स्याऽवस्तुत्वेन दोषाधीनत्वाऽसम्भवादिस्युक्तमिति ॥ ४० ॥ 

त्वत्पक्षे कथमप्रामाण्यम् १ दोषार्दिति चेत्, तदचस्थं तद्यैवस्तुनो 
हेतुम्वमत आह सघपक्षे इति । मम हहे स्वाभाविकमप्रामाण्यमपवादक 
तु भामाण्यम् । तञ्चह कारणामावादलुपजातम् । अतः स्वामाचिकमप्रा 
माण्यमननपोदिते तिष्ठति न तदोषेजेन्यते । अतो न भविष्यत्यवस्तुनो 
हेतु मस्वभ्रसङ्ग इत्ति ॥ ४१ ॥ 

क्रि पुनः प्राषाण्यस्य कारणे यदभावादिह धामाण्याऽचुपजनोऽत 
` आह इन्धियादीति । क्षानकार्णभूतेन्द्रियादिगता गुणाः प्रामाण्यस्य कार 

णम् । अतस्तद्मावे तस्याभ्नुपज्न इति । केन पुनः प्रकारेण तस्याऽ्मा- 



अतएवच वो ख्रान्तिर्दोतिजिथ्यात्वधीरिति। 

तद्य।पिस्त युणाभावस्तच्करृता द्यप्रमाणता ॥ ४२ ॥ 

तस्मात्कारणद्युडस्वं ज्ञानप्रााण्यकारणम् | 

स्व मावततोऽप्रमाणत्वं तद भावेन रक्ष्यते ॥ ४४॥ 

अन्वयन्यलिरेकाम्धाभप्रामाण्यं न दोषतः। 

नाऽज्ञानें हश्यते द्यंतत्कारणाभावहतुकं ॥ ४५ ॥ 

तत्थ परुषा भाव्रात्सति वा छुद्धयसम्भवात् । 

निमूत्वालरमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥ ४६॥ 

संवेदने सतामेवेन्द्रियाणां दुष्टत्वाद्ोषनिरारृतत्वाद् गुणानामभावः । 

स्वभादिष्िन्द्ियादीनां ज्ञानक्रारणानामन्यतमस्येन्द्रियस्य छिङ्गकष्य वा 
इन्यंस्य वाऽमावान्निराश्चधतया गुणानाममाव इति ॥ ४२॥ 

नयु क्ञायमनिषु सल्छु दोपरेष्वप्रामप्यं गस्यत्ते। तरकथं न दोषनि- 
मित्तमत आह अत एवेति । यत पव दोषनिराहृतगुणेख्ु शुक्तिरजतवेद्- 
लादष्वप्रामाण्यमत एव वो मीमांलकानाभियं अानितिद्त्ररनिथ्योत्वधी. 
ज्ञानस्य मिथ्वात्वावगम इति तद्धावभ।वञ्चमात्त् । परमार्थतस्तु तघ्या- 
पेदषव्यासरिद्द्ियादीनां गुणाभावोऽगम्यते, तद्भावास्च तदधीनं 
प्रामाण्यप्रनवगस्यमानं न स्वामाव्रिकस्याऽप्रामण्यस्याऽपवादकं भव. 
तीत्यनपोदितैव्ाऽप्रमाणताऽप्रतिष्ठेत । तच्छता गुण।भावकृत। । तत्त. 
त्व चापवादाऽमावस्य तदधीनत्वादिति ॥ ४३॥ 

पतदेषे।पसरहरति तस्मादिति ॥ ४४ ॥ । 

पथं ताचदोषान्वयव्यतिरेक)।वप्रामाण्यस्याङ्गीकत्याऽन्यधासि द्धि. 
त्ती । समस्प्रत्यन्वयन्यातिरेक। वपि न स्त इत्याह अन्वयेति । अन्घयऽ्यातिरे. 
कोाभ्यामप्रामाण्यं दोषत इति यदुच्यते तक्त्यन्वयः। कथमित्याह नाक्षा- 
ने इति । त्रिचिधमप्रामाण्यं संद्राया$क्षानविपयेयेः । तत्राऽश्चानलक्षण 
स्याऽप्रामाण्यस्य दोषाधीनरवं नास्ति क्षनकरारणाभावादेव तत्सिद्धे- 
रिति । के चिच्वज्ञाने दोषन्यतिरेकेऽष्यप्रामाप्याऽन्वयान्न दोषो निभि. 
प्तामत्यव व्याचक्षते ॥ ४५ ॥ 

भष्षिपन्नुपसदहहरत ततश्वति । यद्ा हं गुणापश्च प्रामाण्य तेवा दार्व 
स्य पुरुषशुल्यधान प्रामाण्यम् । वेदस्य चोऽपोरुषयत्वे निराश्रयतछ ^ 



चोदना्ूनभ् २ ४५ 

स्वतः सवप्रसाणानां प्राघ्ाण्यसिति गस्थताम् । 
न हि स्वताऽस्षती शक्तिः कतुंमन्येन शक्यते ॥४७) 
आत्मा च भावानां कारणापेक्चता भवेत् । 
छव्धात्मनां स्वकार्येषु प्रचृत्तिः स्वयमेव तु ॥ ८ ॥ 
जाते ऽपि यदि विज्ञाने तव नार्थो ऽवधार्थते। 

व्यप्रामाण्यं वेदस्य । स्वतो दयमित्यन्नापि सांकयौदेषव प्रामाण्यानिणं 
याफरताशप्रासण्यमव । परतां दयापेत्यज्नापि गुणाभावादेवाऽप्रामाः 
प्याभात ॥ 8६ ॥ 

अन्न प्रतिाक्षिघत्ते स्वत इति । कारणमाह न ईति । यदि ज्ञानस्य स्व. 
विषयतथाल्वाचवधारणे स्वतः शक्तिनं स्यात्तदा नान्येनापि राकयते 

सम्पादयितुम् । अतोंन कदा चित्कस्य चित्कश्चिदप्यश्चोौऽवधारथैत- 
त्या ९९न्ध्यमेवाऽशेषस्य जगतः प्रसल्येत । करतश्चास्य परतः सिद्धि 
गुणावधारणादिति चेत्, के पुनगौणा नामन दहि चक्षुरादिषु गुणा 
नाम के ।चदुपलभ्यन्ते । वेमद्यं गुण इति चत्, नन्वेव दोषाभावो 

गुणः, तथा चेद्धेदस्याऽपि तत्सम्भव गुणाधीनेऽपि प्रामाण्ये नास्माकं 
का चित्तिः । कथ च गुणात्तत्तिद्धः ? गुणनिमित्तं चिक्षानस्य य. 
थाथोषिषयस्वम्। अतः कारणभूतगुणावगमेन विषयस्ार्थेस्य तथात्वम. 
वगम्यते । धिषयतथात्वमेष. च ज्ञानस्य प्रामाण्यमतोऽस्य गुणावग- 
म्यत्वयिति वेत्, स्यादेव यदि गुणनिमित्त यथाथत्वं स्यान्न तु तद. 
स्ति। यदि हि तन्निमित्तं स्यात्ततो गुणरहितादोषयुक्ताच्च चश्ुरः 
देखुपजाते पीतशद्कदिक्ञने न कि चेत्सत्यं गम्येत, गम्यते तु तत्रा. 
ऽपि शङ्कूपादिक संत्यम् । अतः स्वकारणनिेत्तमेव क्ष।नस्य यथा- 
त्वे तदाषनिभित्तं चाऽयथाथेत्वम् । तथा दहि सति पीत्तराङ्धादि. 

ज्ञानस्य स्वकारणतः सत्यविषयत्वे तद्याषतश्चाऽ सत्य विषयत्वं युक्त 
अधिष्यात ॥ ४५॥ 

अभ्युपत्याप प्रमाणश्चाचस्य गुणवल्कार्मजस्यत्व चकधाश्चधा 

रणस्य तदधीनत्वं नास्तीत्याह असेति । सत्र हिं भावाः स्वाश्मखा- 

भायेव स्वकारणमपेक्चन्ते । घटो हि सुपििण्डषदिक स्वजन्मन्येवाऽपे 

ष्वते नोदकाहरणेऽपि । तथा ज्ञानमपि स्वोरप्तो गुणवदितरद्वा कार“ 

णमपेक्षता नाम, स्वक्षाय तु विषयनिश्चयेऽनपेश्छमेवेति ॥ ४८ ॥ 

य 
^+ 
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यावत्कार णद्रुद्ल्वं न प्रमाणान्तर।द्वेत् ।॥ ४९ ॥ 
तच ज्ञानान्तसेत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । 

यावद्धि न परिच्छन्ना श्युदिस्तावद्सत्समा ॥ ५० ॥ 

तस्थापि कारगे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यात्पमाणता। 
तस्थाप्येव भितीच्छथ न क चिद्यवातेष्टतः॥ ५१॥ 

यदा स्वतः प्रभाणत्व तदास्यन्चव गुद्यत | 

निचन्तते {ईह मिथ्यात्वं दाषाज्ञानाद् यत्नत्तः ॥ ५२॥ 

तस्नाहोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धे; पभरभघ्ाणता। 

अथौन्यथात्वहेतूत्थदो षन्ञानाद् पद्यते ॥ ५३ ॥ 
अप्रामाण्यं त्रिधा सिन्नं मिथ्पात्वाऽनज्ञानसंशयैः। 
वस्तुत्वाद् द्विविघस्याच्र सम्भवो दु्टक्रारणात् ॥५४॥ 

स्वक्रारणगतगरुणाच धार्णमपेक्षते ततो -गुणावधारणाय ` प्रमाणान्त- 
राञ्ज्ञानोत्पादः भरतीक्षितम्यः । न हयापरिच्छिन्ना गुणः पामाण्यं गम 
यत्ति असत्लमत्वात् । तदपि क्षनं विषयज्ञानवदेव स्वदिषयाऽव. 
धारणाय स्वकारणशगुणावधारकं श्ानान्तरमपेक्षते, सदपि तथेति 
जन्मसदच्ेणापि न कथिद्थोऽवघयेतेति प्रासाण्यमेव सन्नोचिद्. 
येत । अतः प्रामाण्ये चदरिति स्वत पवाङ्गोकत्तेव्यमिति ॥ ४९ ॥ ५१ ॥ 

ननु स्वतः प्रामाण्येऽप्यपवादकदोषाऽमाचग्रहणेऽस्त्येवाऽनव- 
स्थाऽत आह यदेति । स्यादेवं यद्यपवाद्काऽमावाय दोषाऽभवो ग्रहै. 
तन्यः । न त्वेवम्, कश्ञयमाना हि दोषाः प्रामाण्यं विदनन्तीति तदश्नाना- 
देव तद्पवादकं मिथ्यात्वं निवत्तेते, तदन्नं चायल्ञसिद्धमितिनका 

 चिदनवस्येति ॥ ५२॥ 
उपस्तहरति तस्मादिति । प्राक्त ऽवगता ` प्रमाणता विषयतथात्वम् 

अथोऽन्यथात्वकारणगतदोषज्ञानास्यामवगतेनाऽ्रामण्येतापोद्यते न. 
चमयमथः? इति ॥ ५३॥ 

नन्वप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न दोषजल्यम्। अतज्ञन्वं च कथं ततोऽव. 
गस्यतेऽत्त आह अप्रामाण्यमिति । ततः किमित्याह वस्तुलादिति । सदायो 
नाम स्थाणुवा पुरषो वेह्यनव धारणात्मक; प्रत्ययः, विपययेोऽप्यतथा- 
भताथ तथामा्वनिश्ायक ज्ञानमेव) भतस्तयोधेस्तुस्वात्लम्भवति दो 



अचिज्ञानेतु दोषाणां व्यापारो नेव कर्प्थते। 

कारणामावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तिवत् ॥ ५५॥ 

दोषतखाऽप्रमाणस्वे स्वतःप्रामाण्ववादिनाम् | 
गुणज्ञानाऽन वस्थावन्न दोषेषु प्रसञ्यते ॥ ५६ ॥ 
साक्षादिपययन्ञानाह्ुश्व्येव स्थ प्रमाणता । 
तूबाऽवापेन नोत्प्तिस्त्तरस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥ 
दुष्टकारणवोघे तु सिडेऽपि विषयान्तरे । 

जुविधानात् । अतो दुष्टकारणजन्येन क्ञनिनात्मनः पामाण्यं विषय- 

स्याथस्य।ऽतथ।भूतस्य।पि तथात्वमषगतमव्यथान्यथात्वज्ञानेन दोष- 

ज्ञानेन वाऽपोद्यते ॥ ५४ ॥ 
यकस्वज्ञानरूपमप्रामाण्यं त्न दोषाणां व्यापारे नेवास्प्रकमपि वि. 

ते क्षनकारणामावादेव वद्धवतामिवास्माकमपि सिद्धमित्याह 

अविज्ञने इति ॥ ५५ ॥ | 

नलु प्रामाण्यवदध्रामाण्येऽपि परायत्त किमित्यनवस्था न भवत्यत 
आह दोषत शति । स्वतःप्रामाण्यवादिनामिति वाऽनवस्थाभवेहेतुः। 
न हि परधीनत्वमात्रेणाऽनवस्था भवति । खजातीयपेश्लायां ह्यनव- 

स्था मवति। तेन यदि प्रमाणान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तसयायत्तमः 

प्रामाप्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमाणभूताथोन्यथास्वदोषनज्ञा- 

नाधीनम्, प्रामाण्यं च स्वत इति नाऽनघस्था ॥ ५६॥ 

पतदेव विद्रणोति साक्षादिति । यत्न तावर्साक्षादकस्मिन्विषये चिप 

यैयज्ञानं विपसतरूपन्ञानं नेदं रजर्तीपति, तत्र तेनेव स्वतः भ्रमणे. 

ना्थाडन्यत्वरूपा छ्य श्ी्रगमस्येवाऽप्रमाणत्तत्ति नानवस्थाशङ्कति । ` 

किमिति पुनस्तद्धदेन पूवस्याऽप्रामाण्यमः विपरीतं कर्मान्न भवतत्यत 

श्राह पूवत । पूर्वै हि परमबाधित्वोत्पद्यते परस्य तद्ानामनुत्पन्नत्वात् । 

उपजाते तु तस्मिन्युपजायमानेनेव तेन बाधित्तं पूवमसत्वान्न परस्य 

वाधक भवति । परं तु पृर्वसि्मिन्युपजाते वद्धिखद्धाथोपस्थापकमुपज्ञाय 

मानमेव तस्य बाधकं भवतीति । कथं वा रुष्वीत्याह पूति । ततश्च 

पूवौऽबाधनेत्पत्तिमेव।$नासादयतोत्तरेणोर्परयवस्थायामवाधोऽ्न्यथा 

त्वरूपास्प्रामाण्यवोधनाह्वाघवामेति ॥ ५७ ॥ 

वत्येव समानविषयेणार्थास्यथात्वज्ञानेनं पूचस्य बाधः द्षज्ञः 
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अर्थान्तुल्या्थंतां प्राप्य बाधो गोदोह्नादेवत् ॥५८॥ 
तन्न दोषान्तरज्ञाने घाधधीषौ परान चेत् । 
 तदुद्भूतौ द्वितीयस्य पिथ्यात्वादाद्यमानता ॥ ५९ ॥ 
स्वत एव हि तच्चापि दोषाऽङ्ञानासपमाणता । 
दोषक्ञाने स्वलुत्पन्ने न काङ्या निष्प्रमाणता(१)॥६०॥ 

पीतिमानमवबगमयाति दोषन्ञानं तु नेत्र पित्तदोषम्, अता चत्न वाधः 
सम्भवद्यत आह दुश्कारणेति । यद्यप्यत्र साश्षद्धिपययज्ञानामावान्न पूरे 

वदप्रमाणता छष्वी मवति; तथापि कारणदोषाऽवगपप्रणाङ्याऽथां 
स्तस्यार्थतां प्राप्य कियता विखम्बेनास्त्यव बाधः, यथा गोदोहनेन प 
ह्यकामस्य प्रणयेदिति पुरूषाथेनापि गोदोहनेन चमसस्य क्र्वथेस्या- 
प्याधिकतुक्प विषयतया भवति बाधो, योरपि प्रणयनद्वारत्वात्तत्र 

गोदोहनेन प्रणयने साधिते चमस्रस्याथाभावान्निब्ात्तिः) पवमरत्राप्य 

श्व्यवाथंतस्तुख्यविषय्त्वम् । त1तज्ञान हि पत्त गह्णाति तश्च श्वत 

वातथ्मस्य कास्णतथाऽ्व गते चक्षुषि दश्यमानं स्वक्रायस्य पीतज्ञानस्य 

भ्रान्तत्वमवगमयति तदुश्र।न्तस्वेन चाथान्यथात्वमिति बाधु्तिद्धिः॥५८॥ 

किमेष पएधोस्छगैः यत्सवंस्याद्यस्य द्वितीयेन वाध हति; नेत्याह 
तत्रेति । तच द्िवीये बाघकन्ञाने तृतीयं दोषात्तरल्लानं बाधधी्वौ यदि 
नोद्धवति तदा तस्याद्यबाघकत्वम्, तवुद्भूतौ वतु द्वितीयस्य भिथ्या- 
त्वादाचस्य प्रामाण्यं भवतीति ॥ ५९ ॥ 

नन्वेवं ततीयाधीनमाद्यस्य प्रामाण्य परत पव स्यादत आह स्वत 

एवेति । तत्खकृत्पत्तित एवाथे परिच्छिन्दर्स्वतएव अमाणम् । द्वितीयेन 
तु दोषक्ञानेन धान्त्या भसक्तबाधनम् । तरैतीयेन तु द्वितीये बाधिते 

सत्यक्षातदोषःवाज्निरपवाद् मवति । 
ननु यथाऽ द्यस्य द्वितीयेन दोषोऽवगतस्तस्यपि तृतीयेन, तथा 

तृतीयस्याऽपि दोषादराङ्का भवस्येव, तथा सर्वत्रेति न क्त चिद्श्वालः 

स्यादत आह दोषक्षने इति । दिक्काल।वस्थेन्द्रियविषयदोषा हि भिथ्या- 
त्वहेतवो खोकप्रालिद्धा' यत्न नेव सम्मवनस्ति, यथा जागयौयामालोके 
स्वस्थेल्द्रियमनस्कस्यं सक्निहितघरक्ञाने, तत्र नेव दोषाशङ्का तदभा 

श्चाप्रामाण्यशाङ्कापि नैव भवति । यथाधिधेषु ह्यप्रामाण्यसम्भवस्तथावि 

येष्वेव तदारङ्क मवति । सभ्भावितदोषेषु च तत्सम्भव इति कथम. 

~) 



एवं जिचतुरक्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। ' 
प्राथ्यैते तावतेचेक(१) स्वतः प्रामाण्यमदसुते ॥६१॥ 
शाब्दे दोषो द्वस्ताचद्वक्तूधीन इनि स्थितिः । 
तदभावः क्त चिन्ताषद् शुणवद्रकतेकत्वतः ॥ ६२ ॥ 

तदुगुणैरपक्ष्टानां चाब्दे. सक्रान्त्यसम्मवात्त् । 
यद्वा वक्ुरमायेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः 1 ६३॥ 
पौर्षये दथ. दं दोषाभावो गुणास्तथा । 
प्रामाण्यं लच्च युणनो नेच स्पादित्युदाहतम् ॥ ६४ ॥ 

त्यत्र द्राङ्कधते ? न ह ज्ञनत्वमान्रण सद्या युक्तः सश्चयस्य साधारण. 

धमाद निश्चयाधीनत्वात् । तदवय कानने चञ्क्ञानान्यसास्दग्धप्रामा- 

प्याग्ये वात्पद्यन्त । तस्मान्न सवत्राराङ्का । यत्रापि दुरत्वादेदाषल्षरभवा 

दप्रामाण्यरङ्का). तत्रापि 'प्रत्यासात्तगमनादेनाऽन्यतरपद्ायानणया- 

ज्रातेदुरगमनामात्ति ॥.६० ॥ 

पव ख तृतीयज्ञने दाषो यदेन समस्मावितस्ततस्तदवाधरव नि. 

णयः; । भथ तु सम्भावितस्ततस्तन्नराकरणप्रयलन चतुथकज्ञानावस्तना 

निणय इति नाधकन्ञानाऽपक्षा। ताघतेष तृतीयेन चतु्न वा द्विती- 

यस्य तृतीयस्य बाघे सति यस्यचादयस्य द्वितायस्यवा भरामाण्य समः 

श्यते तस्य स्वाभाविकं प्रामाण्यमनपाोदंतं सवातत इतरच्ापचण्दाद्प्रः 

माणमिति नाऽनवस्था । तदिदमाह एवमिति ॥ दर् ॥ 

एवं सामास्यन स्वतः प्रामाण्यं परतच्चाऽ्रामाण्यसुपपाद्याऽचुना 

ग्रक्कुतवेद् प्रामाण्यासद्धये शब्दस्वभावमचुस्तस्यत्ते कन्द ईति घक्तृदाषा- 

धने इयथः । तद्भावस्ताह् क थाप्रत्यत माह तदभव इति । क चत्, 

-पौरुषयवाक्ये ॥ ६२॥ 

कथमेतद्ित्याह तदूयरिति । वेदे तु पुरूषाभावादेव निसन्नयत्वा' 

द्ोषाणाममाव इत्याह यद्रति । दीषाभावाच्च वेदस्य।त्सायक्त प्रामाण्य 

मनपोददितं भवति ॥६२॥ 

नु चक्तुगुणान्व यञ्यातिरे काचावघायत्वाच्छन्दस्य प्रामाष्य तद्. 

धीनमेव युक्तम्, तदभावाच्च वंदस्याऽप्रामाण्यमव युक्तमत भह पारषेय 

दति । सचत प्रम्राणभूतपोरषयचचास न कचल गुणा पच, दाषामावाः 

( १). एफ इति सिपु..पा. । 

७ एरो० 



९५० 

तस्माद् गणेभ्यो दाषाणासमावस्तद्नावतः | 

अप्राभात्यद्रया सत्वं (१) तेनात्सगाऽन पादेतः ॥६५। 

प्रलयपोतल्पत्तिहेतुह्वात्प्रासाण्य नापनायत । 

-दोषामावो युणेभ्यञ्चन्नचु कस्वाअस्थात नवत ॥६६॥ 

तदा न ब्थाग्रियन्ते दि. ज्ञायमानतया गुणाः 

\ . दोषाभावे तु विज्ञये सत्तामच्रापकाररणः ॥ ६७ ॥ 
९ ® © 

तच्नाऽपवाद निसक्तिषेक्भावाद्ुचीयसी । 

, : वेदे तेनाऽप्रमाणत्वं नाशङ्कामापि गच्छति ॥५.दै८॥ 

अतो वक्तूलधीनत्वात्प्रासाण्ये तहुपासनम् । 
_~_ ~~ 

पि दष्टः । तज शुणनिबन्वनत्व प्रामाण्यस्य प्रागेव निरश्तम्, सता 

दोषाऽभःवनिबन्धनमेव तदतो वेदस्यापि सिध्यतीति ॥ ६४ ॥ 

ननु दोषामावनिबन्धनमपि परत पव स्यादितामामाशङ्कामपचच 

दस्नुपसतदरति तस्मादिति । दोषाभावो $पवाकामाव पवापयुज्यत न 

सोक्चासप्रामाण्ये अप्रामण्यद्रयाऽसत्वमिति। खन्रापि = साक्षाद्धिपययन्ञानाः 

दर्थास्यथात्वमवगम्यते(र) यच्रापे दोषश्ञानेनः तत्रोभयत्रापि ज्ञानः 

स्याष्यथाथविषयत्वे दोषा पव कार्णमतो हाषाभावे दयाऽसच्वादुः 

त्खगस्याऽन पवाद् इति ॥ ६५ ॥ 
असति चापकादे यस्पत्ययोत्पत्तिहेतस्वास्प्रस्यक्चादिवत्पुरुषवाकय- 

श्यापि प्राप्त धासाण्यं तन्नापनीयत इत्याह प्रत्ययति । तेन रखाकेऽपि ¶्राग्द्- 

स्य स्थत पव प्रामाण्यादधेदक्षयापि तर्सिद्धिरिति। ् 
' अत्र गुणेभ्यो दोषामावः पीस्षेयेप्वित्येतच्छरत्वा कथिश्चोव्यति 
दोषाभाव शति ॥ ६६ ॥ , ` 

परिष्टरति तदेति । प्रामाण्यावधारणे हि क्ायमानतया गुणाः कार. 

णमिति स्यादनवस्था, दोषाऽभावे तु स्तामाच्रोपक्रारिणस्ते, तिरा. 
`छृतास्तु दषा नात्सागक प्रामाण्यमपवदन्तात ॥ ६७.॥ 

स्यात्तावदेव गुणनिराकृतदोपेष्वाप्तवाकयेष्वपवादनिभक्तिः वेदे 
-तु गुणरहिते कथमत भाह् तत्रेति ॥ ६८ ॥ 

पव रोकेऽपि शब्दप्रामाण्यस्य वरक्रपेक्षाऽमावाद्यदेदस्य. प्रामा- 
_ 'ण्यसिद्धयै नेयायेकादिभिः कञ्च रपासनमुपपादनं कृतं तदनथै. 



[० ९ [न्व् 

न युक्तमप्रमाणत्वे कर्प्ये तस्पराथना(१) मवेत् ॥६९॥ 
ततथा ाऽ्प्रणीतत्वं न दोषायाच्र जायते) 
प्रयागाण तु सवषा च्याः भ्रातसाघनद् ॥५७०॥ 

परुषय तु कचन भरमाणान्तरन्रूखता 1 । 

तदनं हह त्द् इुन्यादतरन्न कदा चन् ॥ ७१ ॥ 
॥ (- < € निष [अ . 

तेनेतरेः प्रभाणेयां चोद्नानाम सङ्गतिः । 

तयैव स्यात्परमाणत्वमनुवादत्वमन्थ। ॥ ७२ ॥ 
भ न [9 

न्थस्थााप प्रलाणत्व संङ्ालनव कारणस ) 
॥ (व क [का 19 ॥ ॥ 

तुस्याथानां धिकरप्यत्वादेकं तच्र हि बोधकम् ॥७३॥ 

कुमिव्याह अत दति युक्तमन्तेन । यदि तु शाक्यादिषवप्रामाण्यमेव 
वेदस्य कलठ्पयितव्यं, ततोऽथैवती कन्तैपा्थनेति सोपदाखमाहं 
अप्रमाणत्वे इति ॥ ६९, ॥ " 

ततश्च यदुक्तं प्सुतरामग्रमाणस्वं वक्तृप्रामाण्यवजेनादित्ि तदः 
युक्त पित्याह ततधति । ये तु स्वगेयागा दि सम्बन्धविषया इत्यादयः प्रयो- 
गास्ते सप्रतिस्ताधनत्वाक्न वेदाऽप्रामाण्यमापादयन्तीत्याह् भयेगाणामिति । 

चोदनाञजनिता चुद्धि"रेत्यादिना वक्ष्यतदहति ॥ ७० ॥ 
नजु पौरूषेयमपि वचेत्स्वतः परमाणं, किं तस्यापि मुलप्रमाणेनाऽतं 

आह पोरषेये इति । प्रमाणान्तरमूुखताऽपेश्चणीयेवेति । कथमित्याह तद्- 
भाव इति । प्रमाणाभावे हि तदथौदप्रमाणमूखतया दुष्ट भवति, दोषाश्च 
्रामाण्यापकशद् हस्यनपवादाय प्रमाणान्तरमपेक्षते, दतरल्न वेदिकः तद्- 
भावेऽपि न दुष्यतीति नाऽ$प्रमाणं भवतीति ॥ ७१ ॥ 

न केवर दोषाभावः किन्तु गुण पष मुलग्रमाणामाषो वेदश्येत्याह 
तेनेति! तेन मूरभ्रमाणाभाकेनाऽयाता येय प्रमाणास्तरसगतिस्तयैव 
प्रामाण्य), मन्यथा ऽचुवादत्वापन्तरिति ॥ ७२ ॥ 

नु सवादनिषन्धनमेव सर्वेषां प्रत्यक्षादीनां पोरषेयवाक्षयानां च 
प्राप्ाण्यम् । न चासौ वेदस्यास्तीति कथं प्रामाण्यमत माह अन्यस्या 
पति । पूर्वत्र गुणनिवन्धनत्व निराकृतम् । अधुना सवादाधीनस्वमि- 
ति वेदितव्यम्! 
_ संगतिने कारणं किन्तु विोधिन्येवेति कथमित्याह वधुधीतािति 1 कारणां किन्तु विरोधिन्येव 

[#3 कन 

कथामत्य ॥ भुत्धाथीना्मिंति" 1“ 



यन्नापि स्यात्परिच्छेदः प्रमाणैरुचरैः पुनः । 
नूनंशतश्नापि पूरेण सोऽर्थो नाऽवधुतस्तथा ॥ ७९ ॥ 

: .. सङ्त्या यदि चष्येत पूपूवेप्रमाणला । 
[ प्रमाणान्तरभिच्छन्तो न व्यवस्था रमेमहि ॥७५॥ 

! कस्य . चित्तु यदीष्येत खवत्त एक प्रमाणता | ](१) 
प्रथमस्प्र तथाभावे प्रदेषः किंनिबन्धनः ॥ ७६ ॥ 
आत्रधीखाप्रमाणं स्यादितरानिरसङ्घतेः 

स्याच्चेन्तञ्ञनितेयैव ज्ञनेनान्येन सङ्तिः \॥ ७७ ॥ 
वेदेऽपि हातक्रत्वः स्याद द्धिर्च्चारणानुगा । ` 
साधनान्तरजन्या तु वुदिनास्ति योरपि ॥ ७८॥ . 

यत्रैक स्मिन्विषयेऽनेकविक्चानसन्निपात्तस्तत्र तेषामन्योन्यनिरपेश्चाऽथ. 

परिच्छदहेतुत्वेन तुद्यानामेव प्रामाण्यं न समुच्चितानाम् । अतोनं 
सवादारघ्रानं ध।माण्यपमिति ॥ ७३॥ 

, नन्विकमेवाथं दूराद् शषटरऽपि पुनः प्रमित्लयैव प्रत्यासीदन्तो 
हदयस्त। तत्पृवस्य नैरपेक्ष्ये नोपपद्यते । अतः सवादापेक्षमव प्रामाण्यपत 
आह् यत्नापीत्ति । अपरामेतविशरषप्रमित्सया तन्न प्रत्यासात्तिनं पुनः भरमि. 

तस्य सवावायति ॥ ७४ ॥ ` ` । 
सख गतिनिषन्धनं च प्रामाण्यं गुणनिबन्धनवदेवन क्र दिद्यवति- 

प्रते श्त्या सङ्गत्येति ॥ ७५ ॥ . 

ननु विषयक्ञानस्याऽर्थक्रियाक्ञानाघीनं प्रामाण्यं तच्च स्वतः प्रमा 

णमिति नाऽनवस्था । यथाऽऽह धर्मकासिः 'भप्रमाणमविसचादि श्चानम- 
भरक्रियास्थित्तिः। अविसवादन''मिति । न्यायविदोऽप्याहुः "प्रमाणतो 
ऽथप्रतिपन्तौ प्रन्रत्तिसामथ्यादथेवस्प्रमाणम्""दति । तदिदमाशाङ्कुते कष्य 
चिदिति । परिहरति प्रथमस्येत्ि । न विषयज्चानाथंक्रियाक्ञानयोः कथिद्वसेष 
इति दितं न्यायरत्नमादायां शाखदीपिकायां च ॥ ७६ ॥ 

इतश्च न संचादाध्ोन प्रामाण्यभित्याहं श्रोच्रधीरिति । इतयामि नेत्रा 
दिधीभिरित्यथेः । शङ्कते स्यदिति ॥ ७७ ॥ ` 

परिहरति वेदेस्पति । अथ वेदस्य विज्ातीयस्तबाद्ाभवाद्प्रामाण्यं 
तच्छरोश्रबुद्धेरपि स्यादित्याह साधनान्तरेति ॥ ७८ ॥ 
तनन्णानमतान-------------- 



भ, क क, 

यथा त्वेकेन्द्रिधाघीनन्ञानान्तरानिवन्धना । 
द्गति; कारण प्राप्य तथा वेदेऽपि कल्प्यताम् ।॥७९॥ 

` तस्माद् इं यदुत्पन्नं नापि सवादमृच्छति । 
ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत्प्रमाणं प्रतीयताम् ॥ ८० ॥ 
न चाऽनुमानतः साध्या शब्दादीनां प्रमाणता) 
सवस्मैव हि भा प्रापल्पमाणान्तरसाभ्यता ॥ ८१ ॥ 
जनु प्रमाणपिस्येवं प्रत्थच्लादि न गद्यते | . 
न चेत्थतगहीतेन व्यव्हारोऽवरकस्पते ॥ ८२ ॥ 
प्रमाणं ग्रहणात्पूर स्वदपेणैव सं स्थितम् । 
मिरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्थयान्तरैः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्य ज्ञानमानत्व(२) प्रामाण्ये नोपयुज्यते, । 

तव्य सवाद्कारणवादिना स्जातयिसवादोऽपि कारणमिति 

'दितव्यम्, ततश्च सिद्धयति वेदस्याऽपि प्रामाण्यमित्याह यथेति ॥ ७९ ॥ 
यत पव गुणसंवादाथक्रियादीनामपेक्षा नास्ति, तस्मादाददे ज्ञानं 

म्राणापत्याह तस्मादिति ॥ ८० ॥ । 

नयु नक्त चिदन्याप्ताऽप्रणातस्य वाक्यस्य प्रामाण्य दषम, तत्कथ 
दिस्य स्यादत्राह न चेति। अनुमानसाध्ये हि प्रामाण्ये . इष्टान्यापेक्ला, 
। तु तत्तथेति । कस्मादित्याह सर्वस्येति । सलमान पेश्चत्वे सत्ययुमान- 
व्याऽप्यनुमानास्तरा.ऽपेश्चत्वार्सेवाऽन वस्था स्यादिति ॥.८१ ॥ 

चोदयति नन्विति नान्यापेक्षं प्रामाण्यम् , किन्तु स्वतः सिद्धमिय्यु 
कम । मच प्रत्यक्षादिक्षानसुस्पद्यमानमेव प्रमाणमिव्येवं गृह्यते, नहि 
पत् तदात्मान गृह्णाति, कथ तद्धमंत्वेन प्रामाण्यं गृह्णीयान्न चाऽगृहीत. 
प्रामाण्येन भ्यवहारसिद्धिरिति ॥ ८२॥ । 

परिहरति प्रमाणमिति । बिनेवात्मग्रहणेन प्रमाण स्वसत्तामाजणेव 
संस्थितं छएतकायं मवति । अर्थपरिच्छेदकरणात्परिच्छन्ने चाथ त. . 

पात्रनिचन्धनत्वात्का्स्य व्यवहारस्य तत्रापि नाऽ्यापेक्ा। पव. 

कृतका पश्चाल्सञ्जा तायां जिक्ञास।यामाचुमानिकेः प्रत्ययान्तरगरह्यते । 

प्रथा वक्ष्यति ज्ञात त्वन्नुमानादवगच्छाम इते ॥ <८२॥ 

तेनारस्य क्ानस्य क्ञायमानत्वमात्मीयप्रामाण्ये ब्रहीतव्ये नोपयो _ तनाञ्स्य क्षानस्य तानव --- ----- +~ 
+ , 



४. 

विषयानुमवो ह्यत्र पूवेरमादेव छभ्यते ॥ ८४ ॥ 

अप्रमाणं पुनः स्वाथंग्राह्क स्यात्स्वरूपतः । 

निष्न्िस्तस्य मिथ्यात्वे नागृहीत परमवत् ॥ ८५ ॥ 

न द्यर्थस्याऽतथामाचः पूचेणातस्तथात्ववत् | 

तच्राप्यर्थाऽन्ययामावे धीयद्धा दु्टकारणे ॥ ८६ ॥ 

: ` ताव्रतेव च मिथ्यात्वं गृह्यते नान्धहेतुकम् । 

उत्पक्त्यवस्थं चेवेद प्रभाणसिति गीयते ॥ ८७ ॥ 
अतो यन्नापि मिथ्यात्वं परेभ्यः प्रतिपाद्यते । ` 

ग्येवेत्या् तेनेति । कथं तदज्ञाने तत्प्रामाण्यग्रहणमित्याह विषमानुभव इति । 
न शानसम्बन्धित्वेन प्रामाण्ये गृह्यत इति ब्रूमः, किन्तु विषयतथा- 
स्वम् , तद्धिज्ञानस्य प्रामाण्यम् , तन्निबन्धनत्वाजज्ञाने प्रमाणबुद्धिशब्द- 
योः । तच्चा $शाततादेव ज्ञानात्स्वत पव गहीतमिस्यनथकः प्रमाणान्तरं 

मिति। अप्रमाणे तु न स्वीयमप्रामाण्यं स्वतो गमयति तदपि ¡दि स्व, 
रूपेणषाथ गृह्धाति स्वानुरूपमिति यावत् । र्जतक्ञान हि शुक्तिकाश 
करं रजतामिव्येव गृह्नाति न पुननेद रजतमिति । तेनाऽ््रमाणज्ञानमापि, 

` स्वतः प्रामाण्यमेवार्मनोऽविद्यमानमपि गृह्णत्तश्िवन्धनं व्यवहार 
्रचत्तंयति ॥ < ॥ 

तत्राऽप्रामाण्यग्रहणाय व्यवहदारनिशरृत्तये वा ऽस्ति परपेक्चित्याह 
अप्रमाणमिति ॥ ८५ ॥ 

तदेव व्यनक्ति न रति अथान्यथात्व हि ज्ञानस्याप्रामाण्यम्।न 

च तत्तथात्ववरस्वतो गृ्दीतमिति युक्ता परापेक्षिति । । 
यद्येव वेदस्यापि परत पवाऽप्रामाण्यमिति ब्रूमः) अस्ति हि वाधः 

पूवाक्तद्नुमानगणा।दित्यत आह तत्रति । तश्राप्यप्रामाण्येऽथोन्यथात्विः 
चा दुष्टकारणे वाऽऽत्मनो या धीः सिव कारणे नाऽज्ञुमानगण इति ॥८६॥ 

किमियं राजाज्ञा? नेत्याह तावतेति । तावतैव कारणद्धयेन रोके 
क्षानानामप्रामाण्ये गृह्यते नाऽन्यथेति सर्वजनस्वसवेचमिति । ननु 
भमाणं सद्वाघक पवस्य मिथ्यात्वं करोति, तस्य तु कुतः प्राम।ण्यमत 
आदह उदत्तीति । स्वतस्तस्य प्रामाण्यमिति वरितामिति ॥ ८७ ॥ 

यत पववं कारणद्धयादेकामेथ्यात्वं स्वयमवगतमत पव परेभ्यो . 
+ 



हि 9. [षका [५ 

तघ्राप्यलद् दयं वाच्यं नतु साघभ्यमाच्चकम् ॥८८॥ 
` च्योदनाधाऽन्यथाभावं कुवतश्चाऽनुमानतः । 

र नि ५ (~ क & 
तञज्ञानेनेव थो बाधः स कथं विनिवायते॥ ८९॥ 

¦ तन्मिथ्यात्वादबाघन्ेत्, प्राप्ठमन्योन्यसश्रयस् । 
व) न (| 9 क „क प् * नानुनानाद्तोऽन्याडि घाघकं क्षिं चिद्स्नि ते ॥९०॥ 

[> ५ ¢ [क 

न चान्येरग्रहेऽथस्य स्यादमावो रसादिवत् ।. 
क क ~ © क ( [4४ [५ 

तेषां जिह दिभियस्मान्नियमो ग्रहणेऽसिति हि।९१॥ 
~ © नि [ (क [ब 

. ताह्दये बाऽथवोधस्त्तादग्धमे भविष्यति | 
क 9 भ 

ममाऽसिद्धमिदं कं तु वेदा्नातेऽवयोधने ॥ ९९२॥ 
 श्रव्यक्षाद्यवगताथत्व।दिकमित्या द अत इति ॥ €< ॥ 

आगमविरद्धं चाऽनुमानमिः्याह चोदनेति ॥ ८९ ॥ ~ 
शङ्कते तान्मिभ्यात्वादिति । परिहरति । प्राप्तमिति । कथमित्याह नाऽनुमा- 

मादिति । तेनेवानुमानेन बाधान्मथ्यात्व, सिद्ध. च मिथ्यात्वेऽ्ुमान 

मितीतसेतसाश्रयत्वाभेति ॥ ९० ॥ 
, , नु यथा*ऽयुमानादन्यद्वाधकं नास्ति, तथा साधकमष्यागमाद्- 

न्यक्नास्ति; तेन सद्भ।वोऽपि वेदार्थस्य दुरम पचात आददनचेति।न 

हि वयमनुमानसद्भावमङ्गाशत्येव बाधकान्तराऽभावान्मिभ्यात्वस्या$ 
सिद्धि घ्रूमः, कि त्वनुमानभेव नोदेतीति, साश्रकस्स्वागमो विद्यत प्" 

घेति । नप्वेकेन गृहीतस्यायस्यान्यैरगरदीतसथाऽमाचो भवति रसदा 

नामिव, न्यथा तेषामपि जिह्वादिग्रदीतानां नेजाद्यगरह्धातानाममाचः 

स्यादिति ॥ ९१॥ 
छराङ्कते तद्धियेति(९)। परिहरति तादृगिति । पूव प्रमाणस्य प्रामाण्वन प्र 

माणान्तरपिक्षमिव्युक्तम् । इदानीं तु प्रमेयोऽप्यथेः पकनव सध्यन्न 

स्वसिद्धये प्रमाणान्तस्मपेक्षत इत्युच्यत इत्यपानस्क्तयम् । 

नन्वसिद्धं (र)नश्चोदनाप्रामाण्य कथ तद्वाघाऽजुमानदू्णम् । भन्न 

वदिदमेव वक्तव्य, यद्यपि तवाऽकिद्धं तथाप्यस्माकं ताव।त्लद्धम- 

स्मस्रतिपादनाधै च साधनवचनम्,न च चयमागमबाधेतमथमलमानन 

प्रतिपादयितु रक्ताः । तेन मचत्येदागमबाधोऽञयुमानस्य दूषणम् । नं 

` च तवाऽ्प्यस्तिद्धिः शक्यते वक्तुमत्याहं ममेति । तवापि दहि कदादस्लः 

` ^ 1 :, . . . (२), सिद्धमिति.पा, 



वक्तु न देषमाञ्चेण युज्यते सत्यवादिना(१) । 
द्रेषादसंभतत्वाद्धा न च स्याद्प्रमाणता॥ ९३.॥ 
जन चाल्मेच्छाऽभ्यनुज्ञाभ्यां प्रासाण्यमवकल्पते |. 

अग्निदाहादिषदुःखस्य न द्यप्रत्यक्षनेष्यने ॥ ९४ ॥ 
म चाभिलापिकं ज्ञानं प्रामाण्येनावधार्यते(र)।. 
(तस्मादालोकवदरेदे सवंसाघारणे सति ॥ ९५ ॥ 
नैवं विप्रतिपत्तच्थे' बौद्धाद्षक्ष्यतेऽन्तरम् । 
पुरुषाऽशक्तितस्तच्र सापवादत्वसम्मवः ॥ ९६.॥ 
चेदस्याऽ पौरषेयत्वे सि द्धात्वेवं प्रमाणता | 
"कक़मच्वे(र) तु वेदस्य खम्थद्ासिथ्यात्ववादेभः ९७ 
कलौ गुणास दाषाख महाजनपरिग्रहः । ̀ 

दिग्धाऽविपयंस्त।ऽथबुद्धरजायतं । अतः सिद्धमेव प्रामाण्यम् । मक्षि. 
द्ाभिधानं तु दवेषरमा्रणाऽसत्यमवेःच्यतदति। नच दवष्रादसम्पतिप- 
त्तव मचस्यप्रामाण्यं नापाच्छानुक्ञाम्यां चमाण्यमित्याष्ठि द्वेषादिति । 
सत्रैवोदादरणमाह सग्नीति । उपसंहरति तस्मादिति पादन्नयेण । 

नन्वेव बौद्धादिवाकयादपि क्नेत्पत्तस्तस्यापि वेदवत्प्रामाण्यं 
सादत आदह बौद्धदेरिति । “अद्राक्यं हि तत्पुरुषेण ज्ञातुख्ते वचनात्” 
(शछाग्भान्भश्षा १ सु) इत्यत्र वक्ष्यत इति । पतदेव ददयतति पुस्त । 
न ह्यतीन्द्रियाथं पुरुषस्य द शेनश्याक्तः सस्भवलति प्रस्यक्षाद्यसस्भवात्। 

तेन भ्रान्तिभ्ररम्भगुखतया तद्वाक्यस्य दुष्टत्वादोत्सागेकमपि 
प्रामाण्यमपाद्यत ॥ ९२॥ ९६॥ 

वेदस्य त्वपोरुषयत्वेन निछौषत्वादनपोदिता भ्रमाणता सिद्धा भवः 
तीत्याह बेदस्यति। 

; , केति पुनधदस्य कतौ नाङ्गीक्रियते, कट्पनागोरवा सदाह क्तम 
त्वे इति कस्प्य मन्तेन । महाजनपरिप्रह इति । खसम्यक्त्वघादिनो वेदानां म. 

हाज्ञनपरिग्रह भ्रामाण्याय चणंयन्ति । इतरे स्वागमानाम्। तदिदं स- 

वैमभ्रमाणकाभति । मौमांसकैस्तु न किञ्िददष्ठं कल्पनीयमित्याह 

( १) सत्यवादिनाम्, इति कचित् पा. । 
1 



एवमादि विना युक्तया कर्प्धं' मीमांसकैः पुनः॥९८॥ 
षि 

इदानीमिव सयेन्न इष्टान्नाऽपिकमिष्यते । 
एवश्रततस्य वदस्य ज्ञानोस्पत्ति प्रकुषलः॥ ९९ ॥ 
स्वरूपवि परीत्तत्यसरायो माष्यवारितौ। 
निषारयिष्यते चापि इुष्टकारणक्रल्पना ॥ १००॥ 
पुरुषाभावतस्तेन तदहि णाऽप्यश्ञङ्कितो । 
तथा सत्यततथा मावो बुद्छनत्पत्तप्ाश्चिततः १०१॥ 
तच्च विप्राति किद्धस्वं ज्रवीतीत्येवमादिना। 

यथाद्ष्टाथेयादित्वं तचेत्प्रस्ययित्तादिति ॥ १०२॥ 

मीमांसकैरिति । 
तद् नित्यनिदषस्य क्ञान चेत्पादयत्तो यदि पस्सक्ायवचिपययननि 

पिन्तमप्रामाण्यं स्यान्तद् दयभरपि “न चा्चिहाच जदुयात्'दस्यादिना “न 
चष देशान्तर" दत्यादिना(१) च भाष्येण निसङ्कतमित्याह एवं भूतस्यति। 

पवभूतशब्देन" नित्यनिद्ाषत्वभ्मुक्तम । तदशेयति निवारयष्यत्ते इति । 
वोषसकश्चयास्मामाण्यसक्रायः, दोषनिश्चयाच्च तद्धिपययः, तदुमय 
दोषनिषारणेन निघासि्ति भवति। 

सखप्रस्याक्षिप्न भाष्य समाधत्त तथा सतेति । यदा दहि रक्तयविपर्ययो 
निराकरिष्यते तदा क्षानाऽनुत्पत्तिषिषयमेवाऽतथाभाषचोद्यं भवती- 
ति । तत्रदसुन्तरम्, “विप्रतिषिद्धमिदञुच्यते वीति वितथं चति । बो 
धयति न बोधयतीति विप्रतिषिद्धमिव्यथेः । “यन्तु छखाकक चचनम् , 

` पच्चेत्प्रत्ययिवात्पुरुषरादिद्द्रिचिषयं चाऽवितथमेव तत् । अथाऽप्रत्याये. 

- ताप्पुरुषादनिन्द्रियचिषये वा तत्पुरषबुद्दिप्रमवमश्रमाणप् । अश्याक्य 

हि तस्पुश्षेण क्षातुखते वचनात्" ( ला. मा१अश् पार सुर) इति मा 

ष्यम्, तघ्र प्रस्ययितह्ान्बस्यथमादह यथि । तथाभृत्तमत्तथाभूत बा 

यथादष्रा्च यो बदति स पत्ययित दति । इन्द्रियविषयमित्यपि 

(१) न च स्वगैकामो यजतेत्यतो वचनात् संदिग्धमवगम्यते, भवति बा स्वर्गो 

बा भवतति। न च निध्ितमवगम्यमानमिद मिध्या स्यात्, थो हि जनित्वा प्र्वसते 

नैतदेवमिति, स मिण्याध्त्ययः, न त्रैष कालान्तरे, पुरषान्तरे, अवस्थान्तरे देशान्तरे वा 



इन्द्रियेति तु मूलं चेदेस्यास्तीत्येवमव्रवीत्() | 
द्रष्टरुत्वसलयवादित्वे तचेर्प्रत्यथित्तादिति ॥ १०३ ॥ 

इदयमानाथवादिस्वे स्यादनप्तोक्ति सलयता । 
एवं त्येक) ज्वेकल्यात्परत्युदा हर णस्थितिः ॥ १०४ ॥ 

एकेकाभावमातरे स्थादाप्तत्वेन्द्रियकत्वयोः | 
अप्रयपितपश्चे स्थादन्द्रयस्याप्यसत्यता ॥ {(०५॥ 

तस्येव विशेषणमित्याह ` शन्ति । शन्द्ियग्रहणमसचमानादी- 
नामपि मुखप्रमाणान्तसयणामभुपलक्षणम । तदयं भाष्यार्थः, सम्भ. 
चल्प्रमा पभू यत्प्रत्ययितवाकय . तत्प्रमाणमेच । तो यदि तदभिप्रायं 
यथा याक चनेति दष्टान्तवननं ततः साध्यवेकल्यमिति । यक्वभ्रत्य 
यितचचन्न यच्चाऽसम्भवन्मूखप्रमाणं तत्पुरुषवुद्धिप्रभवं  सुरुदषेण 
दुष्टरवादप्रमाणम् | नेतदुहष्ान्तनाऽदुष्टस्यापि वेद च सोऽप्रामाण्यमित्ति 

केचित्तु यथावस्थिताथदरित्वं यथादषाथवादित्वे चं दयं प्रत्ययि 
तश्ाब्दाथमाहुरिष्याह द्रष्ुतवेति । द्ष्टत्वं यथावस्थिताथद् त्वम् सत्य. 
घादित्वं यथथादष्रा्थवादित्वमिति । इन्दयधिषये वस्यनेर्न स्वनाप्तवाक्य 
मपि धातुरिन्द्रियविषयभूतमवितथमित्युच्यते इत्याह दद्यमनिति । ` 

पतश्याख्यनं दुषयति एवं त्विति । पकाङ्ककिकले हि प्रत्युदाहरणं 
न दचङ्धविकलम् । खन्न ` वाप्तत्विन्द्रियकत्वयोरककमव प्रामाण्यकारण 
मा्चतम् , अनयोरेककस्याभावे प्रत्युदाहरणं स्यात् । 

` ततः कि जातमत आह॒ भप्रत्ययितेत्ि सपादेन । प्रत्ययितप्रस्युदाह 
रणे ` हि बथाऽग्रत्ययितादित्युच्यमाने प्रत्ययिताऽमावमात्रेणाश्ामाः. . 
ण्यात् श्ोतुरिन्द्रियष्विषयं यदप्रत्यायितवाकयं श्रमाणत्वनोदाहते तदेव. 
दानीमप्रमराणस्वेन प्रत्युदाहरणे स्यात्, इन्द्रियविप्रय वेत्यस्य (२) प्रच्युः 
दाहरणे त्वनिन्द्रियचिषय वेत्युच्यमाने यदाक्तवांकयमपि शोतुरनि- 
न्द्रियविषयं प्रमाणत्वेनाभ्युपगतं तदेवाऽप्रमाणस्षेन प्रस्युदाहस्णं स्या 
दिति प्रन्थव्याघातः स्यादिति | क च यदान्द्रया्षयमध्यनन रश््य.. ` 

 मानाथेविषयमनाप्तवचनमुच्यते, ततेऽनिन्द्रियविषयमित्यनेनापि भो- 
श्ना यक्नापलभ्यते तद्वक्तव्यम्, ततश्च “अश्ञक्य दि तत् पुरूषणश्ातुश्रत 

व चनात्?इति माप्य नोपपद्यत । न हि यत् श्रोत्रा नोपलभ्यते तञ्क।तुः 

4 । ०... 



अनिन्द्रिधत्वपचे वाऽसत्प्रत्यापितमावित्तम् । ` 
ठधाहतमग्रन्थतेच स्वात् , तस्सात्पवण सलयता ॥२०६॥ 

परेण भरूलसखद्भ(व इन्द्रधणतु दषचशतः। 

अप्रापाण्यानवच्यथं द्ाषानदपवणनम्र् ।॥ १०अ७॥ 

गुणाल्प्रामाप्यानट्यव तत्वु्र सुबनराकृत्तम् । 

पूवच्र प्रतिषिद्धत्वान्नतत्यासाण्यकारणसर् ॥. ५०८ ॥ 

ससुचयाथां वाचब्द्; पूबस्तिन्नुत्तर्च च| 

{च करपना सपार प्रत्युद्ा्हरण पृथक् | १०९ ॥ 

` क्षाक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं दष्ट, सत्येऽप्यशाक्तिके । 

प्रराक्यं भवति । तस्मादिन्द्रियविषयमित्यनेत सस्मवन्मुखप्रमाण 

मुच्यते । भनिन्द्ियीवषयममित्यनेन चाऽसस्मवन्म्रलप्रमाणम । एव च 

"अहक हि तत्"हति माष्यप्षुपपन्न भवति । प्र्ययितशब्दश्चायमितज 
न्त प्रत्यये।ऽस्य सजात दध्यतावद्भदति । प्रत्ययश्चायथाथ(ऽपि सम्भवः 

तीति न यथधाथरद्षी प्रस्ययितः, क्रि तु यथादृ्टाथवाद्यव | तस्मा 

प्पूयव्याख्येव उवायस्ल त्याह तस्मादिति । सत्यता यथदशछाथवादितां 

पूवैण प्रव्ययितद्रान्देन दशिता, परेण च्वि दरयाविषयामत्वनन् तस्यव 

मुखसलद्भवाचौ विरोषणसुच्यत द्रात । । 

नन्वव सम्यङ्पुखायेक्षं गुणत पच प्रामाण्यं स्यादत आह अत्र 

माप्येति 1 अपवादभूनाऽप्रामाण्यानेद्त्थथमेव दोघाऽमावापचणनामद् 

शुणद्वारेणः न त युणस्वरूपमव प्रामाण्यायोच्यत इति ॥ ९.७ ॥ १५७ ॥ 

[क्िमिस्येद चण्येत इृल्याश्षङ्कूवाह गुणदिति । निराकृतामेद् नेय. 

छतत्वाच्च नेदं प्रााण्यकारणामति ॥ १०८ ॥ 

यदि भ्रत्ययितस्वग्रेन्द्रिथक्सवं च ससुच्चित लक्षण कथ. वाशन्द्ा 

इत आद समुरमाये दति स्मतरन्तेन । वनेपातानामनकाच्रत्वादत्यथ । 

प्रत्युद्राहस्ण तु चिक्दप(थं एव ! द्योरापे सत्यापि प्रत्वायतटवान्द्रय- 

कत्ययो; पृथक् पृथक् भत्युदाहरणाथं इत्याद उत्तरत्रेति ॥ १०९. ॥ । 

त॒ पव प्रव्युदाहर्णं दशरयात शकेम इ्ति । अतस्येऽचतव(देनि 

पुमे सति शक्षयेऽप्यथ यद्यप्यधःप्रमातुं ककय(१) स्तथाप्यप्रामाण्यम- 

नाश्वास्ाव् दष्टम्। सस्ये प्रत््ायेतेऽपवक्तय शाक्तक यद्स्पोच्यमानमथं 
५ = ._ _...--------------------------- 



९० 
नानेन वचनेनेह सबज्ञत्वनिराकरिया ॥ ११० ॥ 
वचनात हत्येवमपवादो हि संभितः॥ 
यदि षड्निः प्रमाणे; स्यात्स्न्ञः केन चार्यते ॥१११॥ 
एकेन तु भ्रताणेन सवज्ञो येन कल्प्यते । 
नूनं स चश्युषा सवान रसादीन्धतिपद्यते ॥११२॥ 

 यल्ञातीयेः प्रमाणैस्तु यज्ञातीयाऽथेद शनम् । 
भवादेद्ान। लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यमत् ॥११३॥ 
यच्राप्यातिक्रायो दष्टः स स्वा्ीऽनतिलक्नात् | 
दूरसक्ष्नापद्दछा स्यान्न रूपे श्चाच्रन्रत्तिता ॥ ११४॥ 

द्रष्टु शाक्तेनास्त प्रत्यक्चाद्यसम्मवातः अत्राप्यत्रामाण्यं भूलदाषात् ) 
न हयताान्द्रुयाथं वचनमन्तरणावचगतिः सम्भवति । तदिदमुक्तम् “अश्च- 
क्यदहि तत् पुरुषेण ज्ञातुख्रते घचनात्''हति । ददं तु भाष्य के चिर्छर्व 
क्ञ(नेराकर्णपर् व्याचक्षते । ताननिराकरोति नानेनेति ॥ ११० ॥ 

करणम वचनादिति । वचनाहते न्।तुमदाक्यमित्ि वदन् वाच. 
निकेऽता न्द्रये क्ञानशाक्तं निसकसोति, न सर्वत्र। प्रकृतत्वाच्चातीन्दि 
यमेव तच्छब्देन पराश्युदयते न सर्वमिति । किं चाऽनिरकरणीयत्वादपि 
संवक्षस्य न तन्निरयाकरणपरं भाष्यभित्याह यदीति । यो हि षड्भिः 
प्रमाणे; सच जानाति स धमाऽधमावपि बेदेन जानन्न चोद्ैवेत्यच 
धारणं चिरुणद्धीति त्त निराकत्तेत्य इति ॥ १११ ॥ 

यस्त्वेकेनेव सच जानातीति कौश्चित्क दिषतः सोऽतितुच्छत्वादेव 
न निराकाय हत्याद एकेनेति । यो द्येवंविधं सर्वज्ञं कदपयति ख स्वय--- 
ताचच्चक्षुषा नून रस्तादीन् जानाति । इतरथा कथे स्वमावनियमं जा 
नक्नविषये सोयं प्रव्यक्षस्यान्यस्य वा प्रचरति मध्यवस्येदिति ॥ ११२ ॥ 

नञ यद्यण्यवाचीनानां प्रत्यक्ष न सविषयं तथापि वुद्धप्रत्यक्षं दि 
्यचष्चुजानेतं सवावषय भविष्यत्यत आह यञ्जतीयेरिति । अद्यत्ववद्व 
कारान्तरभपे प्रमाणस्वमावो नान्यादश्च.इति ॥ ११२ ॥ 

नन्वदयत्वऽपि तावत्प्रमातृसेदेन सातिशयं भ्यक्षमुपरभ्यति, के 
चिष्रतिदग्मति सुक्ष्म च. पदयन्ति । तथा क्षानमपि स्तातिशयं लौकिके 
च यते । तत्कर ` “~ 



"विष्यति न दृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि । 
सामथ्यैः नाचुमानादेिङ्घादिरहितं कचित् ॥२१५॥ 
सवेन्ञकरूपनान्यस्तु(१.बेद् चा ऽपारूषयता | 
 ठल्यता क्षपिता पेन तेनेद सम्प्रधायताम् ॥११६॥ 

सवज्ञो दृदधते तावन्नेदानीमस्मद्ादिनिः। 

` निराकरणवच्छकया न चासीदिति कल्पना ११७॥ 

स्वविषयपव दूर्घुष्ष्मादिद्शेनेन तदतिक्रमेण । न ह्यतिक्रायित्तमपि 
श्रोत्रं रूपे धरवन्तेते, ने्राद्यो वा शब्दादिषु । अतो न सर्वंविषयत्व- 
मिति ॥ ११४ ॥ 

ननु प्रत्यक्षस्य न कश्चिद्धिषय्ियमोऽस्िः रूपवत्तामरूपवतां दरा 
णां सृक्ष्माणां च प्रत्यक्चावगमदृरधनात् । अतोऽस्य खम्मवत्येव सव- 
विप्यत्वमत आह् भविष्यतीति सामण्भ मनस्तेन । घतंमानचिषयमेव प्र 
त्यक्षमिव्यस्ति नियमः । अतोंन तस्य भविष्यति घम्म सामथ्यैम्, नतरां 
सवीर्थघु । क्नानस्याप्यस्िति विषयनिधमो यत्रास्य कारणं स्तम्मवतित- 

ग्रैव भ्रव्तेते नान्यन्न । षड्विधं च तत्कारणमिन्दरियलिङ्गादि । ततरः 
न्द्रयं तावद्वन्तंमामचिषयम् । घ तस्तज्जनितं ज्ञानमपि तन्नैव प्रवत्तते, 

न धमौ<धर्म॑योनापि स्वार्थष्विति । नाप्युमानादिना घमस्य सवेस्य 

चा क्न सम्भवत्तीत्याह नानुमानदिरिति। यथेव हि प्रत्यश्चस्य वत्तमाना- 

दिविषयत्वनियमस्तथाऽनुमानादेरपि थ्न लिङ्गादिसम्मवः स पव 

विषयः । न सर्वार्ध धमे वा लिङ्गादिंसम्भवः,. अतो नाञुमनिदेरपि 

सर्वत्र सामथ्यैमस्तीति ॥ ११५॥ 

कश्चिदत्र लौकायतिकः प्राह । अन्यैः शाक्यः सवश्चकदपना निष्ण. ` 

माणिकाऽप्घता, मीमां सेकस्तु केदस्याऽपौरुषेयत्वकदपन । तदुभयस्या, 

पि कपना तुद्या न कच्िद्वुलेष इति, त प्रत्याह सक्त ॥ ११६ ॥ 

पवादिना चक्ष्यप्राणमनन्तरं सम्ध्रधायतें येन सवेज्ञो निष््रमाण- 

को न।ऽपौरषेयत्वमिति । तच्च सवेक्ञकद्पलायास्तावद्प्रमाणत्वं दश 

यति सर्म दति । तेन प्रत्यक्षं तावन्नास्ति तल्लद्भवि भ्रमाणामेति । नाष्य 

युमानेनासावासीदिति शक्यते कल्पयतु विपरीवस्येवाऽयुमानादि 

त्याह निराकरणवदिति । न पि सद्धाव्याऽयुमापक छङ्खमास्त । न. 

ज 



६२ न्पायरत 

न चागमेन सर्वज्ञस्तदीयेऽन्योन्पसंश्नघात् 
नरान्तरप्रणाोतस्य प्रामाण्य गम्धत कथम् ॥ ११८॥ 

न चाप्येवंपरो नित्यः राक्यो लब्धुमिहागमः। 

` नित्यश्चेदथवादत्व तत्परे(१, स्थादानित्यता ॥-११९ ॥ 
आगमस्य च मत्यत्व सद्ध तत्कल्पना च्ुधा। 

` यतस्तं प्रतिपद्यन्ते घममव ततां नराः ॥ १२०॥ 

घाऽपान्द्रधाथसमस्वन्धाकववय सत्पवाद्तान् | 

दृष्टा तद्धचनत्वेन श्रद्धेयेऽधेंऽपि करूपयेत् ॥ १२१ ॥ 

राकरणस्य त्वस्ति लिङ्गम्, अर्तातः कालः सर्व्॑ञदुन्यः काठस्वादद्यत्वव- 
दिति, बुद्धो वान सर्वेक्षः पुरुषत्वादस्मदाद्िवदिति ॥ ११७॥ 

न।प्यागम गम्यत्वं सवेक्गस्यत्यादह न चागमेनेति । कथापरित्यादह तदीये 
इति । सिद्धे हि सवैक्ञे तदीयस्य ऽऽगमस्य प्रामाण्यं तत्प्रामाण्येचत 
िसिद्धिरिति । नरान्तरपरणीतस्य तु मूरान्तसाऽसम्भवान्न सध्रक्नलद्धवे 
प्रामाण्य सम्मवतात्याहं नरन्तरति ॥ ११८॥ 

नापि नित्यागमगम्यत्वं तदभावादि्याह नवेति । नशष्वस्त्येव सर्ब, 
शः सवंषिदित्यादिरत भाद नित्यशेदिति । कफिमित्यथैवादत्वमत आह् 
घ्रे इति 1 अनित्यस्य विग्रहवतः पुरुष्य सधेक्त्वं प्रतिपादयक्नागमो. 

ऽप्यनित्यः स्यादिति ॥ ११९ ॥ 
कि चागमनित्यच्वेऽङ्गीकृते बुथेव . सवक्षकद्पनेत्याह आगमस्येति । 

कथभित्याह यतस्तमिति । येनेवागमेन सवन्ञरलं प्रतिपाद्यं तेन धम पव 
प्रतिपादयतां किमन्तगंडना सवैज्ञेनति ॥ १२०॥ 
अत्र कश्चिद्द् मा भूत्लवक्ञः चमेक्षस्तु भविप्यति, तदुक्तम्-- 

कीटक्तङ्खधापरिक्ञनं तस्य नः कोपयुज्यते । 
। दूर पश्यतु मा वासा तत्वामेष्टतु पदयत्ति॥ इति। 

घर्ेश्षत्वे चास्ति भमाणम् । सस्मदाद्धपरमाणगोचरा्ै क्षणिकं सर्- 
सस्ृतमिः्यादिवुद्धघाक्ये सत्ये प्रमाणमुलं इषटमतः शद्धेयेऽय धर्मं 

` यञचेत्यवन्द्नादिवाकयं तदपि प्रमाणमूलं तद्ववनटवात् अनुमीयते । 
तदु पन्थस्यति योऽति । ईन्द्रियादेसम्बन्धविषये प्र्यक्षादिविषये 
इत्यथः ॥ १२१ ॥ , 



नाद्रुजभू ^ 

तेनापि पारतन्न्पेण बाधिता स्वात् प्रसाणत्ता। 

प्रामाण्य चत्छध तस्व काऽपेक्लाऽन्पान्द्रथादिषु॥१२२॥ 

` चयेवाचरेन्द्रियादिभ्यः परिच्छेदाल्पमाणता। 
श्रदहयऽपे तथेव स्यान्न स्वात्तर्न्पेण कम्पते ॥ ९२३२ ॥ 

` यथा च तेषां सत्यत्वं सिध्ययतेन हेतुना । . 
तथाऽन्याऽनववुद्धाथप्राम।पषाऽमावसाधनद् ॥९२४॥ 

` अश्रद्धेयाथसत्यत्वं श्रद्धे चाऽप्यसत्धता । 
पूवैज्ञानानुवादित्वं दष्टान्तवदिदेष्यताम ॥ १२५॥ 
अपि चालौकिका्थत्वे सति. पुंवा कथहेतुकम् । 

मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्थादन्धोन्यसपश्चत(॥१२६॥ 

धमांऽधमातिरिक्तार्थेऽप्राघ्ाण्यश्च प्रसञ्धते। 
सख्यादषु च जावर्खु रृशछान्ता दुखेमाऽस्य च।॥१२४७॥ 

अलौकिकाथवाचित्वं नुषाकयत्वं सतीति च| 

दुषयति तेनापीति । कथमित्याह प्रामाण्यमिति । यदि हि क्षणिकादिवा- 
कयस्याऽस्मद्ादि प्रमाणाऽनाद्रेण स्वातन्छयं स्यादस्मद।दीन्द्रियोपन्या 
सोऽनथकंः स्यात् । अत्तस्तद्वदेव श्रद्धियाथस्याऽप्यस्मद्ादिपस्तर् 
मेव प्रामाण्य वेयाप्षिबरेन हेतुः समधयेन्न स्वतन्ञ।पिति ॥ १२२॥ 

तदेवं विघ्ृणाति `यथति । सोभ्य धघमेिश्नेषवि पययसाधनाद्धिर्द्धो 
हतु राति ॥ १२३॥ 

विखद्धान्याभिचारी चाय हेतुरित्याह यथा चेति। सोऽयमेक पव 
हेतुः सत्यत्वमसत्यत्व च मिथो चिरुद्धमत्यामिचारात्लाधयन्विरद्धा. 
इव्याभिचासति ॥ १२४ ॥ । 

विसोधान्तराणि दद्रौयति सकद्धेयति ॥ १२५ ॥ 
क्प्रतिस्ाघनश्चाय हेतुरित्याह अपि. चेति ॥ १२६ ॥ 

अविशेषितेनव वा पुंवाक्यत्वेन घमोऽघमातिर्क्तेऽप्रामाण्यमन्योः 
न्यरटार्तेनेव साधयितन्यमित्याह -धर्मेति । दष्ान्तोऽपि साध्यविकल 
इत्याह साद्य दिष्विति ॥ १२७ ॥ 

पूवाक्तमेव परतिस्ाधनं विरशेषणविशोष्यभावव्यत्ययेन वाच्य।मित्थाः 



६४ त्यायरव्रकरारयव्यारूयासदितेश्छोकवा तिके । 

परस्परमवेक्ष्यैव धौडादेः स्थान्भूषार्थता | १२८ ॥ 

वदेदेवं च यो नाम वादी प्रथतरसङ्गतः । 

तस्यापि हेतुः स्यादेष भवन्तं प्रस्थसंरायम् ॥१९९॥ 

युद्धादीनामसावेहयमिति सत्यं वचो मन । 

मडुक्तत्वा येवा ग्निरष्णो भास्वर इत्यापि ॥.९३०॥ 

पस्यक्षं च सदुक्तत्व त्वथा साध्या तदुक्तता.। 

तेन देतुर्मदीयः स्थात्सन्द्ग्धाऽसिडता तच ॥१३१॥ 

प्रलक्षाश्यविसंवादि प्रमेयत्वादिं थस्य च। 

सद्धाववारणे चक्तंकोलु तं कल्पयिष्यति ॥५३२॥ 

न.चापिस्खरत्यविच्छेदात्सर्वज्ञः परिकरप्यते। | 

विगानाच्छिन्नसूटत्वात्ैथिदेव परिग्रहातत ॥ १३३॥ 

सर्बज्ञोऽसााधेति शेव तत्काटे तु बुखुल्सुभिः। 

सप्रतिखाधनप्रसङ्गनेदानीं स्वकषदूषणमेवो पक्रम्य .सवे्ञोऽस्मीति 

बुद्धेन यदुक्तं तत्सस्यं तदु्तत्वाञ्ज्योतिरुष्मण्यौष्ण्यादद्रव इतिवदि' 

त्यस्य परोक्तस्य सर्श्षसाघनस्य भरति्ाधनं ददौयति वदेदेवमिति । 

एवमिति चेष इति च वक्ष्यमाणप्रतिस्ाधनपरामशेनम् ॥ १२९ ॥ 

तदेव दशयति बुदधादीनामितरि ॥ १३० ॥ -. , 

इदमेव साधनं न त्वदीयमिस्याह प्रत्यक्षमिति 1 असवेक्षत्वचचनस्थय 

म ढुक्तसवं प्रत्यश्चसिद्धं सवेक्ञोऽस्मीत्यस्य बुखधोक्तत्वमसिद्धं न 'द्य्थन्ताः 

ऽद्तसुद्धतं च बुद्धो वदतीति सम्भावयामः। सिद्धश्च न देतभ- 

वतीति ॥ १६१ ॥ । 

अतितुच्छश्चायं स्ैश्ञवादो यस्य सर्धसाधारणेरपि प्रमेयत्वादिभिः 

परमाणान्तसाऽवियेयेनेव निराकरणं सम्भवतीत्याह ्र्यक्षाद॑ति ॥ १२३२ ॥ 

ननु बुद्धः स्वैश्च इत्यस्ति लौ किकानामविच्छिन्ना स्ति; भतो 

इस्ति बुद्धस्य सर्वशत्वं तदानीन्तनेश्च प्रमितमिति कदपयामोऽत आद 

न चापीति । कारणमाह निगानादिति ! विभ्रलिप्छुना ुद्धेनागमः प्रणीत 

इत्यपि स्रतिरस्तीति । असम्भवन्मूल च ;सर्वक्ञत्वस्मरणम्नित्याद-- 



तर ज्ञानन्ञिधविज्ञानरदहितेगेभ्यते कथम् ॥ १३४ ॥ 
स्पनीयाश्च सथयज्ञा भवेयुवदर् वस्व । 

थ एव स्याद्सवज्ञः स सवन्ञ न बुध्यते ॥ १३५ ॥ 
स व्ञोऽनववुद्धश्च येनैव स्यान्न त प्रति । 
तद्वाच्छयानां प्रमाणत्वं सुखग्क्ञाने ऽन्यवाक्यवत्॥१३६॥ 
रागादिर हिते चास्मिन् निच्यां पारे(२) व्यवस्थिते । 
दे च नाऽन्यप्रणीतैच स्यादहते प्रत्यवे पात् ॥ १२७॥ 
+सानञिध्यमाञच्चतस्तस्य पुस्िन्तामणेरिव । 
निःसरन्ति थथाकामं कुञ्यादिभ्योऽपि देद्रानाः॥१३८॥ 

शरौ म) ४ 3 , क 

` नरदितेनरेः कथं सथैक्ञो ज्ञायताम् १ अतो न सवके कस्यचि 
त्प्रमाण सम्जवत्ताति नेमुखव स्सराततसते ॥ १३४ ॥ 

यदि त्वन्योऽपि कश्ित्छघन्ञ इध्यते बुद्धस्य सवक्ञत्वक्ञानाथं तत 
स्तेनेच प्रकारेणा ऽन्यस्याऽन्यस्य कट्पनायां बह्ुसर्वज्ञापात्तरित्थाद-- 
कल्पनीया इति \ कृथामित्याहि य एषे स्यादिति ॥ १३५ ॥ 

एव सवक्ञो न केन चिल्प्रमातुं एाकयत इव्युक्तम् । प्वं च सस्णडः 
मुरखुत्वाऽज्ञानान्तद्ागपस्याऽपि रथ्यापुरुषवाक्यवन्न प्रामाण्यं सिध्य 
तीत्याह सरवक्च इति ॥ १३६॥ । 

इतश्च तद्ागमस्याऽध्रामाण्यामित्याह--रागदीति। लाभपूजाख्या 
तिरागनिभनित्त हि आयमघ्रणयनें स्वयूथ्यसुपद्धार्निमित्तं वा प्रक्षीणरा- 
गादिदोषस्य बुद्धस्यन सम्मवत्ति। निव्यापरारश्चाय नास्ताचथेप्रतिपा- 
दनाय शब्द् खम्मुच्चास्यितुं श्क्नोति । कथम्, प्रत्यवेक्षणपयायस्य वि 
कर्पस्याऽसम्भवादस्येदं सछा्थंनमनेन च दाब्देनेद् प्रतिपादयितुं 
दाक्यमिति यावश्च चिकस्प्यते न तावद्वाक्यश्रणयनं सस्मवति । न 
चायं विकद्पो निर्विकल्पकेन पत्यक्षेणाऽखिरं जगदध्यक्षयतो बुद्ध 
क्यासिति, तस्भादन्येन केन चिलणीततो(र) देशनाधमोपदेश्च इत्यप्रा 

पयातरात्ते ॥ १३७॥ 

. तदिमिन्निभ्यापारेऽपि तस्संन्निधिमत्रेणव कुञ्यादिभ्योऽपि देशना 
,निःसरन्तीति चत् ए क्रदधानस्योखयम्रानन्निदे सोते नास्माकमिस्याह् 
 सांनिष्येति सैन । ध्र धानं प्रत्युच्यमानमित्यथः । कुख्यादिनिःखृतता- 

"~----“----"-------“-- ---~------------------~ ~~ ., . 



एवमाद्युच्यमानन्तु श्रहधानस्य क्षोभते | 
(कुच्यादिनिः सतस्वाच नाहवासो देदानाख नः ॥१३९॥ 
किन्न बुद्धप्रणीताः स्युः किञ्च केखिद् दुरात्मभिः। 
अदृद्यावप्रटम्याथ पिद्ाचाददि्भरीरिताः ॥१०८०॥ 

एवय यंः केवर ज्ञानभिन्द्रिद्यनपेल्लिणः। 
सक्षणाऽर्तीतादि विषयं जीवस्य परिकर्पितम् ॥१४१॥ 
नते तदागमाच्सिथ्येन्न च तेनागभो चिना। 
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृषु काधित्परव्तते ॥१४२॥ 
निलयागमावबोधोऽपि व्रल्याख्येथोऽनया दिङा। 
न हि तच्चापि विखस्मो दष्टोऽनेन कुलोऽथ वा ॥१४३॥ 

खः च बुद्धश्रभाचक्ृतत्वं न निणेतुं शकयमन्यथापि सम्भवादित्याह 

उुख्यादाति साह्न । ततश्च न प्रामाण्याऽधघ्यवसायः सम्मवतीति । प्व 
तावच्छ)क्यसवघक्षा निराकृतः ॥ १३८ ॥ १४० ॥ 

अन्यन्मत्ं, स्वभावादेवायसिन्द्ियाद्यमयेक्षेव पुशप्रः सवै जानाति, 
देष्षाघुनस्त्विन्द्रियाद्द्ारेण किं चिदेव वेत्ति, निगखितदेहस्य तु स्वा- 
भाविकं सर्वक्ञत्वस।विभंवतीति, तदुपन्यस्यत्ति एवमिति । केवरमेन्द् 
यादिकारणाऽनपक्षमदात ॥ १४९१ ॥ 

तदूदूषयति नेति। न हि मुक्तस्य सवकत्वे तदागममन्तरेणाऽन्यः 
त्पमाणमस्ति। अतः सरघन्ञप्रणीतत्पे सिद्धे तदागमस्य प्रमाणत्वं तत्प्रा 
माण्ये च तत्सिहद्धरितीततरेतराध्रयम् । अद्ारीरस्य च ताद्वादिरहि- 
तस्थागमप्रणयनमपि कथर्मिति न विद्यः । शरीरयुक्तेन स्वसवेक्ञेन भ. 
णीतस्य न प्रामाण्यं स्यादिति । यदि स्वद्यत्वेऽपि क श्चिन्सुक्तः सर्वज्ञो 
दृश्येत ततोऽदहन्नपि मुक्तः सक्च इति युज्यते न तु तद्स्तीत्याहद 
छन्त इति ॥ १४२ ॥ 

यन्तु वेदवारिभिरेव केश्चिदुकम्, निस्य णवाऽयं चेद्; प्रजापतेः भ्र 
थममाषन्ञानेनाऽववुद्धा भवतीति, तदपि स्वेक्ञवदेव निंराकायोमित्याह 
निव्येति । अनुश्चरितकब्दक्ञानमपि सवेक्षक्षानवद्धमाऽधमेक्ञानवच्चाका 
रणक्रमेवेति । नन्वे तास्मिन्पन्चि वेदस्यैव घम प्रामाण्यास्योदनेवेत्यस्या- 

४ ^ च \ 
#। 



सवदा चापि पुरुषाः प्रापेणाऽदतचादिनः 
यथाऽद्यत्ने न चिखम्मस्तयाऽतीत्ताथकी तने (१) ॥१४२॥ 
स्वप्नादेज्ञानवच्चापि प्रत्ययो ऽस्थागमार्योः | 
भादल सद्ाङ्काना प्रामाण्य गम्यते कथम् ॥१२९५॥ 
पुरुषा तिरायश्चेष्टः सेच चाऽऽगमनित्यतः । 
कल्पितं स्तरणं चास्य जन्पान्तरानिवन्धनम् ॥१४६॥ 
ग्राह्यत्वे चागमस्मैवं देषोऽधग्रहणे वरध । 
यो चनुचारितं चाब्दं गरहात्यर्थऽस्य का कथा ॥१४७॥ 
पु्मास्ताचत्स्वतन्तः स्याद्ग्रहेणवादिनाम् 1 
गमप्रतिमाने(र)तु पारतन्त्यं दयोरपति ॥ १४८॥ 

ण च तद्वचनाद्वद्लम्भसस्यतः । आद्यत्डवनत्तद्नान्तनऽपि काल पु 

स्षाणा प्रायणाऽचरतवादत्व्तस्भवा्दत्याह सवदति ॥ १४६ ॥ 

किं चायमस्या$ऽगमप्रतिभासः स्वप्रादिषवदय।हच्छको निर्निथित्तो- 

इप्रसाप्ा स्याद्दैत्यपि दाङ्कासम्भवान्न प्रामाण्यस्तिद्धिरित्याह स्वप्नादीति । 

अथेन्रहणं तुल्यन्यायतया तस्यापि शङ्ख मानत्वात् । तस्मा्निरकार्य- 
ऽये पक्त इति ॥ १९५ ॥ 

निराकरणं चानया दिदेति सवक्ञनिराकस्णमागेण दितम् , तद्धि. 
चणोति पुरेति । अद्तनानामदष्टोऽतिश्यः प्रजापतेः कदिपतः, भनु 
खचरितद्ाब्दाऽङ्गीकारात् तं च कस्पयित्वा पुनरागमनित्यता वरथवा- 

$ङ्गीकृतेति ! यदि तु स््ातेकंदस्य न ग्रहणं तत्राह कटिपरतमिति \ जन्मा. 

स्तरानुभर्वानवन्धनं समरणं निभित्ताऽसम्मवादेव कदिपत्तम् । कथं हि 

द्विपसद्धंसङ्खयाकं धख्यकारुमतीव्येतावान. श्रन्थ याद्िमांच्रयाऽप्यन्यु- 

नाऽनातिस्किः स्मरयतेति ॥ १४६ ॥ 
पुनरपि भ्रहणपक्षमेष दूषयति भरा्यतवे इति । ग्राद्यत्वमागमस्येच्छता 

द्राक्षयाङिक्तमाधिते चमीऽघमेग्रहणे वृथेव प्रद्वेष इति । नन्विन्द्रियक्रः 

दराण्ठः, घर्मस्त्वतीन्द्रियः) इति कथ तुख्यत्वमत आह् य हीति । शब्दो 

इप्यनुख्चरितोऽचीनिद्रिय पवेति शाक्यादिपश्चाद्पि पार्पायानयं पक्ष 

दरस्याह पुमानिति । तन्मते दि पुरुषस्य स्वातन्त्यात्तत््रत्ययाद्थानेश्चयो 

युक्तः । भरिमिस्तु पक्षे पुरषोऽ्यथेनिश्चये चेद परतन्बः सोऽपि स्वरूप 
वि 



भनेकपुरुषस्यत्वादेकत्रैव च जन्मनि) 
ग्रहुणस्मरणाद्धहे न स्वादन्छ्यं चिहृन्पते ॥ १४९ ॥ 
अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निकारणषद् | 
एकस्य प्रति मानं तु क्रूतकान्च विद्धिषर्यते ॥ ९५० ॥ 
अतश्च संप्रदाय च नेकः पुरुष इष्यते । 
बह्वः परतन्त्राः स्युः स्वे दयद्यत्ववन्नराः | १५१ ॥ 
एवं च कल्पयन्त्यन्ये यावदागमसिदधे । 

` तावन्न कल्पयत्येतत् समत्वं जेमिमः(१) परेः॥१५२॥ 
न हि दृष्टातिकं किचित्प्रामाप्ये तेन कर्प्यते ।. 

सिद्धये तत्तन्त्र इति न कस्य चिर्स्वा तन्च्यमिति ॥ १४७ ॥ -१४८ ॥ 
नञ क्वाऽपि पूवैपूर्वपुरूषाऽधीनभुत्तसेत्तरेषां वेदस्य स्वरूपाऽच- 

ध्ारणमिति वद्यं पारतन्छ्यमतत आह अनेकेति । पकपुरुषाधीनत्वे हि 
पारतच्छधं भवति । तत्र हि इतकत्वाद्रङ्कया दष्त्वेऽपि यथावद् दषो 
विष्टयो चा जात इति संशयान्न स्वातनूग्रेण प्रामाण्यं सिध्यति । 
धनेकपुरुषस्थे तु वेदे नेष दोषो भवति । क्रि च जन्मा्न्त॑सनुभुतमाति 
दीधैकालव्यवषहिते स्मत्तमशरक्यं मन्यमाना नूनमयं छत्वेव वेदं श्रद्धा- 
थे स्म्रतसुपदि्छततीति शङ्कमाना न विश्वस्युः । एकास्मिन्नेव तु जन्मानि 
बहुशोऽयभूय स्म्यमाणेऽयमपि दोषो न भवतीति ने स्वात्तन्छपदा- 
निरिति ॥ १४९ ॥ 

सनेकपुरषस्थत्वे को शुणोऽत आह् अन्भयेति । एकेन विनााक्षेत. 
स्याऽन्येचंहुभिर्निवारणात्तपपारतन्छयं निवत्तेत दति । पकस्य तु धरति. 
भानं कृत काद विशिष्टमिति स्यादेव पारतन्छयाभित्याह एकस्येति ॥ १५० ॥ 

उपसंहरति भत्ति । पूवैसिमिन् काठे ययेकः क्ती वेदानां ना. 
सिति तथा सब्रदायभ्रवत्तकोऽपि नेकः । फ स्षद्यत्ववदेव बद्व; परत. 
सघा पवेति ॥ १५१ ॥ ` 

पयं तावत्सवेक्नकट्पना निष्यपाणिका प्रमाणविदद्ध। चेध्युक्तम् । 
वं च यहोकायतिकेस्तेषामस्माकं च कटपनातुरपत्वमुक्तं तद्नेककद्प 

नायहाने पादानाभ्यामुक्तमति सापदहासम।ह एवमिति ॥ १५२ ॥ 
नुः ज्ञमिनेरपि निष्परमाणिकरा प्रमाणा्ेरुद्धा बाऽपौरुपेयत्वक 

दपना.ऽसूत्यवेततते कथमतुल्यताऽत आह न दति। दृष्टा यद्यस्य सवै ९. 
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अप्रामाण्यनिभित्तेषु परस्याऽटृ्टकरस्पना ॥ १५३ ॥ 
` दष्ट्मान्नाण्यवाघश्च मास्तिकस्य परस्ल्यते | 

उत्पन्ने सति धिन्ञाने वाद्वाधप्रकल्पना ॥ १५४॥ 

साधिते पुरुषा भावे निद्षज्ञानजन्मनः | 
प्रत्यश्चान्नासितिङ्गेबोच्यो विशेष्योद्नाधियः ५१५५॥ 
उपदेशोऽन्यथा म स्वादततीन्द्रिधनिवन्धनः | 
तस्य कच्ची न चेदु दष्टः सोऽप हत्यथकल्पना॥ १५६॥ 
ध्यद्धाऽनुमानसेचदसुपदाद्िस्वस्युच्यते । 
ट छाधप्वैतान्यापं उपत्तिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥ 

सष: पू्वपूचम्यो बेदमवध्रास्यन्तः न तु कन्तारः । अत्त कालान्तरे 

ऽप!दमेवेव्यङ्कीक्कवता न कि चिद्ट्ट वेरद्ध कवा कर्पत्तामेति । परषां 

च स्वागमप्रासाण्यवद्धिदारऽप्रामाण्याथमन्यस्त्येवाऽहष्ट कल्पना 'दष्टहा- 

निश्च कत्तैस्तदएषषणं च कर्पनाद्वबगतप्रामाण्यबायाच्चत्याह् भप्रामा- 

पयि । नन्वस्व्येव।ऽच पूवाकनाऽनुमानगणेन बाध इति तंदाधंत्रणन- 

दोषोऽत आह उत्े इति । आमाण्यं तावदात्सागकग्रा्म् ।  सञुमान तु 

तद्धिसेधास्छश्रतिक्लाधनत्वाच्च न क्म्य तद्धाधलुम् । अतो केनव 

प्रमाणेन स्षाच्छन्यन बाधः करप्यत दति ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 

यन्तृक्तं 'धमाणान्तरद्ं हि शब्द्" इति "नात्सीयादन्यदयाद्ति चः 

तजा साधिते इति । प्रमाणान्तरेरविद्धेषादस्य न तत्तन्तरत्वामिति ॥ एषणा 

(तन्वविदुषासुपदे्णो नावकरप्परते इति भाष्यं(१) तस्या थमाह उप्र 

ति। अथ्करपनाथौपत्तिः। इदं धमेक्ञत्वे मचुबुद्धादानां प्रमाणसुपन्यः 

मरति ॥ १५६ ॥ 

अनुमानं चेदमित्याह येति पाद््रधेण । सनुमीयते अमुनेत्यनुमानः 

लङ्गभुष्देशिप्वम् । तद्धि वेचोपदेशाद दष्टा पूवतया व्याक्तराते । नन्व 

पेदुषामुपदेशाऽ्चुपपन्तिस्तन्र र, नोपदेशस्य विद्वत्तया न्याः, अतः. 

थनिदमयुमानमत गाह् व्यतिरक इति । ज्यतिरेकमुखनरदमयुमानसुप 

घर्तात ॥ १५५७ ॥ 
+~ 

( शो नधकस्पयते । उ ` 
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अन्यथाऽप्युषपन्नत्वं चयामोहािति कथ्यते | 
छिङ्गस्य व्यभिचारो वा वाखवाक्मे निदरनात्(१)१५८ 
'वेदाज् ज्ञात्यवोपदिष्टं चेदित्येचं सिडसाधनम् । 
वेदाद पीत्यने नोक्त" सन्वादेश्रैतदिष्ते ॥ २५९ ॥ 
भन्यधा संचिदानोऽपि विवश्चत्वन्यथा यतः। 
तस्नदेकान्त्तो नास्ति पंवाक्यात्तद्धियां गतिः ॥१६०॥ 

"“उपदेश्या हि व्यामोहादपि भवन्ती?” ति परिहार्माष्य(२) तस्था- 
थमाह अन्यथेति । अथा पत्तिपक्षे अन्यथाऽप्युपपत्तिः, अनुमाने स्वनेका- 

-भ्तिकत्वं हेतोदूषणसुच्यते । बालोन्मत्तादीनामनवगताथऽप्युपदेशद्श्- 
नादिति ॥ १५८ ॥ 

"असति व्यामोह वेदादपि मवन्तीः' इति भाष्यं, तस्यार्थमाह वेदा. 
दिति पादृश्नयेण । यदेतदुपदेरान्मूरं कदिपतं तत्ताघत्म्त्यक्चादिकं न 

सम्भवतीष्युक्तम् , यदि तु वेदाजक्ञारवोपदिष्टमित्ति कर्प्यते ततः सि 
द्वसाधनम्। न दोव चोदनेवेद्यस्य विरोध इति । किमिदानीं बुद्धा . 
गमानामपि वेदमखत्वमङ्गाक्रियते, नेद्याह् मन्वददेरिति । उपदिष्टवन्त 

श्च मन्वादय ईति बेोद्धवादिनोक्तं तत्रस्तदसिप्रायमिदुं स्तिद्धकसताध- 
नमिति ॥ १५९ ॥ | 

पं तावत्पुखषवचनादथं निश्चयो जातः, प्रतिष्ठित प्रत्यक्षादिनि- 
श्चयवत्पश्चान्मुलदोषावगमेन बाध्य तदत्येवं बुद्धादिवचसाभप्रामाण्य. 
मुक्तम् । दानी मूलावधारणद्धारेव निश्चयप्रतिष्ठेति मूलाऽसम्भेे टि. 
ति ज।तोऽपि निश्चयो द्व/गेव विलीनोऽचत्पन्नस्तमो भवति । भो बु 
द्धादिवचसामसस्मवन्मुलानां प्रामाण्यस्तस्भावनाऽपि नेव भवति! वेद 
स्यतु मूलाऽनवेक्षित्वाल्तिष्ठितं प्रामाण्यमित्येत्तदुपपादयितुं भाष्य. 
म्-पि च पौरषेवाद्धचनादे वमयं पुरषो वेदेति भवति अत्ययो नेव. 
मयम" इति । परत्ययोऽथ न भातातष्ठतीति यावतत् । तदिह पुरुष. 
-खनाच्यन््रुखकश्चानाचधारणसुक्तं तदाक्षिपात्त अन्यधत । अनेक्रान्तकस्वा". 

श्न वाक्येन तद्धिषयन्नानावधास्ण युक्तामति॥ १६०॥ 
~~~ 

(१) नारबक्ये निदहोनात, इति छिण्पुर्पा० । निदशनाः इति पाठान्तरम् । 
पि भवन्ति । अघ्वति न्याम 
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प्रान्तस्यपाऽन्यावेयक्चायामन्यद्धाच््य च र्यते | 
यथाचिवन्तमप्येतत्तस्थास्नेव प्रयतते ॥ १६१ ॥ 
वक्तृधीरापतवा्येषु गम्पतेऽन्यच्र विष्लुतिः । 
तेनोत्सगापवद्ा भ्या वचसः काक्तर्स्यत ॥१६२॥ 

पदा्भैरचलाऽपन्तो काकयाथप्रत्ययोद्धवः 
 चिवक्षापूर्वचविन्ञानवशाच रचनाकरतिः \ १६३ ॥ 

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुबणा रचनान्तरम् । 
आ चापोद्धाप(१)मेदेन ददयम्तेऽ्थेषु मानवाः ॥ १६४ ॥ 

तेनाऽ्प्रत्ययोत्पादे श्नोतुजीतेऽपि वाक्यतः । 
ज्ञातो नूनमनेन ति वत्छुज्ञाने मति मवेत् ॥ १६५॥ 

किंच क्षानादपि वाक्यर्चनस्य अस्याखन्ना विषक्षा। नच तन्मा 
ध्रमपि वाक्य।त्कर्पितु शक्यते किमुत क्ञानमित्याह भरान्तस्येति ॥१६१९॥ 

समाधत्त चवतूधीरिति । सामान्यनोक्तमरप्यतद्धकतुक्षानावधारणमा- 
पत्तवाकयविषयर्भेषोति । विश्रुते हि खश्वपीत्यादि(र)त्वनाश्तवाक्यविषय- 
मित्याह अन्यत्रेति । चिष्ठवुतिश्रौन्तिः स्षशायो वा। एवमाक्षेपं समाघाय 
भाष्यतात्प् दक्षयति तेनेति खामान्येन मुलक्ञानावधारणशक्तिमना- 
पषाकये चापवादं वदता पुरुषवचसां देधा शक्तिद तिता क्चानद्वारेणा 
भथ प्रामाण्यसमप्रामाण्यं वेति ॥ १६२॥ 

कथे पुनरवाचकद्रिव चाकयाजक्ञानभवगम्यते$त आद पदेति । नेदं 
शण्डे क्ानावध्ारणं फि त्वासुमानिकम् । वाक्याथेप्रत्ययो हि पदप 
काथर्यनाध्रोनः) सचनाच वियक्चाघीना, साच क्ञानाधीनेति ॥१६३॥ 

कथ पुनरघगम्यत चचक्लाधाना रचनात्त, अन्वयन्यतिरकाम्थाम 

स्याहु विवक्षान्तरेति । विवक्षान्तरथुक्ता हि स्चनान्तरं कुवन्तो द्यन्ते, 

तों विघक्षाधीना स्चनेति) पव परम्पस्या मुटश्ञानकायनुत वा- 

कयर्चनामति ॥ १६४॥ 
ततस्तस्मिन्नातुमानिका मतियुक्तेत्याहि तेनति ॥ १६५ ॥ 

( १) आवापोद्धारेति लिश्पुण्पार 

। ^ ^ 
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आस्चोन्तकारिणं कं चिदनुयुद्धु नरं यदा । 

तदा च निर्दिक्षत्यासं स. जानात्येवदिलष्टौ ॥ १६६ ॥ 

तज्ज्ानान्तरितस्वाचच शाब्दास्तावहुदासते। 

प्राभाण्यस्थःपनं तु स्यादक्षीरेतुसम्भवात् ॥. १६७ ॥ 
अभे पूर्वपरतीतेऽपि निश्चयो हि तदास्रयः। : 

` तेनापज्ञानगस्पापि प्रामाण्ये. सेव पूवेमाद्धू ॥ १६८ ॥ 

अतोऽ पुनिभित्तत्वाहुपपल्या सृषायता । 

क्रथं पुनरवगम्यते वकषतृज्ञानञुखेनाथनिश्चयो न साश्चादिस्यत आद 
आोक्तेति । यदा ह्याप्ताकतमनुतिष्ठन् काश्चस्केन ` चिदचुयुज्यते किमन्नते 
प्रमाणमिति, चदाऽसावाप्तमेव निर्दिशति स तज््ानाति नाहमिति। 
तेनाऽवगच्छामो ननमस्य तज्ज्ञानद्वाराऽथनिश्चय इति । नन्वेवमर्थ- 
मनवबोघयतः शाब्दस्य वाचक्तस्वमेव न स्यात्, न चानवगतवाचक्.- 
स्वानां छोफे वेदेऽपि बोधकत्व सम्भवतीति दृरापास्तं वेव्प्रामाण्यं 
स्यात ॥ १६६ ॥ .-. . 

- , कथं चानवगततेऽथ ताद्धषयक्ञानाजुमानमत आह तजञनेति ॥ १६७.॥ 
„ स्यादेक यदिक्राब्दा नाऽर्थ प्रत्याययेयुः, तेतु श्रुतमात्रा एवार्थे प्र 
तीतिमाधायाऽपि तस्थतिष्ठाया चक्तृज्ञानान्तरितेत्वाद्यावद्धक्तृज्ञानं ना. 
.वगतं तावदुपजातस्याऽपि . निश्चयस्याऽखत्समत्वादुदारनाः इव भव- 
न्ति । यदा तु वक्तृधी्ेतुः सम्भावितो निश्चितश्च भवति तद पंस. 
'जातमप्य्थे प्रामाण्ये पुनः प्रतिष्ठाप्यते, तस्माददोषः । किं पुनः कार. 
-णसुपजातेऽप्य्थनिश्चये वक्तृज्ञानप्रणाडी समाश्रीयतेऽतत साह . अर्थे 
इति । प्रथममुपजाते ऽपि चाक्यार्थप्रत्यये तस्य वाक्यस्य पुरुषबुद्धिप्रस- 
-चत्वानत्तदोषेण दोषसम्भवाप्पुनर्विचिकेत्खा जायते, मूक्चानस्य तु स. 
म्यक्त्वे विचिकित्सानिष्त्तो निश्चयः प्रतिष्ठितो भवर्तत्ति युक्तं नि. 
`यस्य वक्तृज्ञाना्रयस्वम् । पवं च यदुक्तमनवगतेऽथै कर्थ तद्धिषयन्ञा- 
नायुमानमित्ति, तदपि परिहतं भवत्तीति दक्षयति तेनेति । विशिष्टाऽ्थ- 
विषया वक्तृधीयेद्यप्ययेन्ञानगम्याऽथमवमम्येवावगन्तव्येत्यथं पव 

. पूव गम्यते, तथापि प्रामाण्यनिश्चये सच पूवेभाक् , अधनिश्चयः पश्चा- 
देव प्रतितषएठत्ाति ॥ १६८ ॥ 

=+ ^ क ह -स- 



च न 

न तु स्यात्तत्स्व मावत्वं वेदे वक्तुर मावतः 1 १६९॥ 
तद् बुद्धखवन्तरयथो नास्तीत्यथो ऽर्थख्च प्रत्तीयते । 
अतो न ज्ञानपूवेस्वमपेक््य नोऽयथाथंता ॥ १७० ॥ 
अप्रमाणत्वसिद्धो वा इशछ्रान्ती य उद्ाहलः। 
वुडादेवचन तस्थ साध्येनासङ्कलाच्यते ॥ १७१ ॥ 

तेषामपि दि यस्का पूथैच्र पतिपादितम् 
तञ्च सम्यक्त्वमर्थे तु व्यापारो नेव विद्यते ॥१७२॥ 
स्वव्यापारातिर्किऽथे बेदस्यापि शषार्थता | 
पूर्व पश्चावन्षेन प्रसक्ता सिष्डसाध्यता ।॥ १७३ ॥ 
'अज्ञात्वेवमभिप्रायं कृतकाऽकुतकत्वयोः । 

चेदस्य तु वक्तुरभावान्नाय स्वभाव शृत्याह न त्विति ॥ १६९ ॥ 
कस्ते तस्य श्वमावं इत्याह तद्बुद्धैति । चक्तब्ुद्धधन्तसयाऽभा 

वात्पद्ाथरेव साक्षाद्वाकयाथेः प्रतीयतहति । प्रकरणमुपसंहरति अत 
इति । न वक्तृक्षानपूवैकत्वापेश्चं वेदप्रामाण्यं तदनपेक्षत्वादेव च न त- 
दभ।वचादयथाथता । तदेव “ननु अतथाभूतम्?' इत्यत्र यत्पुवचनस्ताध 

म्यादश्रामाण्यम्ुक्तं तदे वपयेन्तेन परिहृतमिति यथास्वमिति तदिदं 
"न तु वेदवचनस्ये''लयनेन भष्यणोक्तमित्ति ॥ १७० ॥ 

अन्यथा भाष्यार्थमाह अप्रमाणत्वेति । ये बकलृश्षान पव वाक्यस्य परा. 
प्यं नार्थ इति मन्यन्ते, चन्मतेनेदं मापष्यमप्रमाणत्वान्िद्धौ इष्टान्त. 

स्य बुद्धादिवाक््यस्य साध्यतेकद्यं प्रतिपादयति ॥ १७१ ॥ 
साध्यवेकल्यमेव दश्टोयति तेषामिति । पद्।थंरयनायत्त ईत्यातदेना 

यत् पुवचसां कायंमनुमेयं वक्तृक्लानं प्रतिपादितं, तत्र बुदध।दिवचना 
नामपि प्रामाप्यमस्त्यवेति साध्यवैकद्यम् , अर्थे तु तेषां नास्त्येव भ्या. 
पार द्वात ॥ १७२ ॥ 

यदि तु यत्र व्यापारो नारित तत्नेवाऽ्प्रामाण्य वेदस्यापि खाध्यते 
तेन न भविष्यति साध्ययेकटयमिति, तत्त सिद्धस्ाघनामित्याह स्वव्या 
पारेति ॥ १७३ ॥ 

नन्च॒ “सामान्यतोदष्ट"मित्यादिं माप्य (₹)प्रयुक्तं सत्पुरषवुद्धिप्रमवम- 

(१) ननु सामान्यतो दृष्ट पौरषेयं वचनं बितथमुपरम्य वचनसाम्यादिदमपि वितथ- 



, सलयमिथ्यात्वदेता माच ज्ञानात्परो ऽजर्त्॥ १७५॥ 

ननु सामान्यतो दषः नान्यत्वादेखदूषणम् । 

, एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे. सपक्चताः ॥१७५॥ 

तस्साद्यसमसिप्राया मनोष्यकारस्य वण्यते । 

अभ्युपेत्याथ विषय वाक्व्यापारसुच्यत ॥ १७६ ॥ 

यदि स्याद् न्यवधानऽपि वाच््याथावश्वयाऽदतम् 

दान्तो चचयोऽच्रापि हतुः सषाधारणा-नचत् ॥१७॥ 

सस्येष्वपि हि दद्ेव पौरुषयेशु वाक्यता! 1 
त्द्रिसऽपे काञ्च सत्य इष परच्छया ॥१अ७८५॥ 

प्रमाणमिति चदता दाषानमित्त ोकिकस्याप्रामाण्य न वाक्रयत्वप्रयुक्त 

दरितमदं आह भक्ञतवति स्रपादेन। पृरुषदाषा मश्यात्व तंद्मावन् 

सम्यक्त्वे हेतुरननोक्त इत्यतावन्माज् न्ञात्वा वाक्तयत्वस्यारऽप्रयाजकः 

स्वाभिप्रायमजानन् मवतु तावद् येन केन चिद्धतुना खाक्कस्याग्रा 

माभ्य तावताऽपि तत्प्रातिबद्ध बाक्यत्वं वेदस्यापि िथ्यल्वमनुमाप 

यतीति चोदयति । इतिदाच्दश्यान्न द्रष्टव्यः सामान्यतता दष्टामत्यतच्ा- 

ऽव्रवीदिति । कतकाङकतकत्वयोारिति स्वाथ भावप्रत्ययं इति। (ना 

ऽन्यतट्वात्" ( शा० भा० १-९१-२) इति परिहारमाप्यमाक्षिपाते नार 

न्यत्वादिति पादन्रयण । गुण पव हे पक्चकलपक्षयारन्यत्व न दाष 
हमत ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 

` यस्मादेवं यथाश्रुत माप्यमन्रुपपन्नं तस्माद्य वक्ष्यमाणा भाष्याम 

प्राय इत्याह तस्मादिति ¦! तमेव दश्चेयति अभ्युपेत्येति येन । क्चाने पष 

पथचस्ता प्रामाण्य नाथ तेषां व्यापारः, अत्तः साध्यविक्रङा दष्टान्त 
इति ताचदुक्तम् । अभ्युपेद्याप्यथविषयं व्यापारं दूषणान्तरमुच्यते । 
यदि ज्ञानव्यवध्याने सत्यथापक्षयेव रष्टान्तस्तथाऽपि हंतावाक्यत्वस्यं 

सत्येष्वपि येद्योपदेश्येषु दष्टत्वादनेकान्तिकस्वामति । यदि त्वत्तोन्द्रिय- 
विषयत्वे सरति वाकयत्वादिच्युच्यत्ते, त थाप्यनेकार्तिकत्वमित्याह अती 

न्य इति । कन चिदतीनिद्रियविषयमव वाकयामिन्द्रोऽस्तीति. भुक्तम् 3 

अपरेण नास्तीति, तयोरन्यतस्दवद्यमस्ति सत्पभिति । प््तश्च स्त्यत्व 
माज्रासिप्रायेणाक्तेन तु प्रामाण्यासिध्रायेण, दथोसपि मुलाभावेनाऽनिणा 
यकत्वात् | अप्रामाण्ये सध्ये नास्त्यनेकान्तिकत्वम् ^“ 
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नान्यत्वादात चारन परोक्द्न्यत्तास्यते | 

अन्यो हष तद्ायासोः विपक्षं चान्यन्ननत्रदीत् ॥१७९॥ 

यद्रा ऽन्यस्मादिसवादान्सिथ्पात्वं तच्च न त्विह । 
विषयस्यापि चान्पत्वा(१)त्साधनासङ्तैव सा॥१८०॥ 

त = [4 

न दयन्यस्योति नैकस्मिन्मुषार्थेऽन्यस्बषार्भता । 
[य ` ¢ 4 [प ¢ 

विवक्षाया शषाधेत्वे न च वाक्ये सुषायथेत्ता)१८१॥ 
[1 (भ क [प ¢ 

दयामत्वे पुस्त्दवव्ेतत्साधारण्ये निदरोनस् । 
वर्णितेऽसिध्राये भाष्यं योजयति नान्यत्वादिति पादत्रयेण |. परेण हि 

सामान्यतो ष्ठं वक्तन्यत्वेन प्रतिज्ञातं ततो ऽन्यदिदं तदाभासमनेकान्ति- 
कहेतुस्वादिति । अस्मिक्नेव दूषणे भाष्यमन्यथा योजयति विपक्षमिति । 
सामान्यतो द्रस्य हि विपक्षो हेतुशुन्यो भवति, अस्य विपक्षः सत्यवाक्यं 
देतयुक्तोऽन्य इति । अस्मि व्याख्याने न हान्यस्येत्यादिमाष्यं(र) सु. 
गमम्। न हानाप्तवाकयस्य वैतथ्ये सत्याप्नघाक्यस्यापि वैतथ्यम् । अतो. 
एनैकःान्तिकस्वमिति योजना ॥ १७९ ॥ । 
. व्याख्यान्तरमाह यद्रेति । अन्यदेव लौकिकस्य मिथ्यात्वे प्रयोजकं दु. 
त्वम् , वाक्यत्वं स्वध्रयोजक्रमित्ि। न ह्यन्यस्य दुष्टस्य मिथ्याच्वे स्य. 
दु्टस्यापि मिथ्यात्वम् , न हि इयामत्वदहेतुयुक्तस्य देवदत्तस्य इयामत्तेन 
तद्रादेतस्य यश्चदत्तस्याऽपि तद्भवति । व्याख्यान्तरमाह विषयस्मति ।. 

ङोकिकस्य हि चक्तृक्लाने चिषयो नाथैः । तत्र च प्रमाणमेव तदिति 
तद्व स।ध्यचंकरव दषान्तस्यात ॥ १८० ॥ 

भन ह्यन्यस्ये”ति भाध्यमलुमाप्याऽस्मिन् पशे योजयति न ह्यन्य्येति।: 
पतदेव विच्रुणोति विवक्षाया इति । पकं वाक्यलिङ्गक विवक्षाविषयं ज्ञान- 
विषयं व।ऽनुमानम् , हितीय तु विवक्षालिङ्गकमथंविषयम् । तच द्विती. 
यस्य मिध्यात्वेऽन्यस्य प्रथमस्यापि न भिथ्यात्वसिद्धिरिति "नदि 

देवदत्तस्थे”ति(३) खुगमम् ॥ १८१॥ । 
अनेकान्तिकपक्षे देवदत्तनिदरोनस्याथमाह दयाभते इति । न हि देव 

(१) चाप्तप्वादिति पाढन्तरम् ।. | 

(२)-न । अन्यत्वात् । न ह्यन्यस्य वितथमविऽन्यस्य वैतथ्यं भविुमदैति, भन्य- 

तदिव । शा० मा १.१.२। 
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परोक्तेर्बापि दु्टत्वाद्विकर्पसमसुच्यते(१,) ॥१८२॥ 

यद्वा प्रभाणमेवेद्ं सम्यच्छेऽन्यत्वस्ुच्यत। 

विरुद्धाऽन्याभिचारित्व बाधो वाऽप्यनुमानतः १८ ३॥ 

चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाण दोषवाज्जतेः | 

कारपोजन्धमानत्वाद्िङ्ाषाच्यल्तिवुङ्वत् ॥ १८४ ॥ 

तथाऽनाक्चप्रणीलोक्तिजन्यत्वाद्ाधवजनात् | 

देशकालादि मेदेन चाप्तोक्तिप्रययो यथा ॥ १८९ ॥ 

अकरतैकत्व(९)सिद्य। च हेतुत्वं साघयिष्यते | 

दत्तस्य इयामत्वे पुंूत्वेऽनैकान्तिकत्वेन यज्ञदत्तस्यापि तद्भवतीति 1 

नान्यत्वाद्वित्यस्य व्याख्यानान्तरमाह परोक्तरति । परोक्त साधनमातस्थु 

लदोषं न खम्यगुत्तरादमिति मत्वा विकद्पखमं जात्युत्तरमाह । साधः. 

नध्मैयुक्ते धर्मिणि धमोन्तरविकटपारसाध्य घमेविकस्पा पादन विकश्प- 

समम् , चाकयत्वे सत्यपि यथ! कि चिह्टोकिक क चिच्च ततोऽन्यदेदि 

कमिष्येव लोकिकवैदिकत्वे विकदपेनावतिष्ठेते तथा कि चितमाणं कि 

चिचाऽप्रमाणे सविष्यत्ति) न वाक्त्वमयुखहितमित्येतवावत्ता घमौन्त- 

राणामप्यनुलन्घान भवतीति! न द्यन्यस्येर्यादे चास्मयपक्षे सुगमम् 

` उयाद्यानान्तरमाह यद्वेति । सम्य्रत्वे प्रामाण्ये प्रमाण 'लङ्कप्स्य- 

स्वमुच्यते । तच्च यदि परोक्तेन साधनेन तुर्यबलं ततोऽस्य हैतोर्विर- 
दाऽव्यभिचारित्वम् । अथ प्रचर ततेोऽन्ुमानविसोघः प्रतिज्ञाया इति ॥ 

तदेव प्रमाणे प्रयोगेण दृसौयति चोदनेति । भरव्येकं लिङ्ग(दिभिवुद्धि- 
शाब्दः सम्बध्यते ॥ १८४ ॥ 

अस्मिन्नेव साध्ये ऽन्ये द्धे प्रप्राणे(३)दश्ैयति तथेति । दैश्चास्तसदाो 

बाधवज्ञनादित्यन्वयः । भाष्यस्य चायमथैः । न वितथं वेदिकं कितु 
तथ्यमेव । कस्मात् १ दोषयुक्तं बाघयुक्तं च यज्ज्ञानकारणं . ततोऽन्य. 
त्वात् । प्रव्यक्षादिवत् । मनाप्तवाकयाद्वाकयान्तरत्वात् ! आप्तवाक्यव* 
दिति । न ह्यन्यस्य ज्ञानकःा।रणस्य बाधितस्य दोषयुक्तस्य च वितथ. 
भाषेऽस्यस्य तद्रहितस्य वैतथ्ये भवति, अभ्यत्वादेबेति ॥ १८५ ॥ 

नत्वलिद्धमेवाऽनाप्प्रणीतत्वं दाषवजनं च वेदस्थाऽनाप्तप्रणीत- 



एवताद्यववुध्यायं नान्यत्वादत्य वोचत ॥ १८६ ॥ 
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प्रत्यक्चस्त्विति दद्य वा प्राथम्यं वापि ठक्षयेत् । 

` स्वरूपतः प्रमाणत्वं सिथ्यात्वं पररूपतः ॥ १८७ ॥ 
ज्ञानामावख मिथ्यात्वं द्वथस्पाऽसम्मवाद्यदि | 

' प्रत्यकं तत्परेषां च सिद्धमस्याऽनुभानतः ॥ १८८ ॥ 
यथा च तव मिथ्यात्वं साधनं साधयेदिदम्। 
तथा च बाघकाघौन मिथ्यात्वमपि सखाघयेतत् ॥१८९॥ 
धमे हइत्युपसंरारये यच्द्धेवस्कर भाषणम् । 

त्वादिद्यत आह अकतूंकलेति । भाष्या्थनरुपसरहदरति एवमिति । आदिश्ान्द्- 

श्चान्यस्यापि दोषम्योपसं्रहाथः। “अपि च पुषवचनसाधम्याद्धिदच- 
चनं मिथ्येत्यज्चुमानम् , प्रव्यक्षस्तु वेदक्चनेन अत्ययः । न चानुमानं 
प्रत्यक्षा्ेसोधे प्रमाण भवति" इति माष्य(श्ा०मा०१-१-२) तदयुक्तमः 
प्रत्यक्षशन्द द्यन्द्रियकथ्रस्ययवचनः । न च शाब्दस्येन्द्रियकत्वमास्त | 
यदि तु वचनविषयो यः श्रो प्रत्ययः तस्य प्रस्यक्षस्वसुच्यते। नच 
तदधितथ्यस्य बाधकम् , .वन्ध्यासुतवचनस्यापि श्रोत्रस्वात् ॥ १८६ ॥ 

अथ वाचनिकमेव ज्ञानं प्रत्यक्षगम्यत्वारप्रायेण प्रस्यश्चपरुच्यत 
धरः प्रव्यश्च इतिवत् , तदप्ययुक्तम् । ज्ञानस्थाुमेयत्यादित्यत आह 
भर्यक्ष इति । पेन्द्ियकन्ञानवचन पतवायं प्रत्यक्षश्चब्दो वाचनिके क्षने 
गुणघत्वा प्रयुक्तः । असिति हि तस्य दाच्यमनुमानाच्च श्राथम्यं स्वतश्च 
प्रामाण्यं परतश्चाप्रामाण्यमिति प्रव्यक्षस्ताहद्यम् । तदनेनागमविरोध 
पव पृवाक्तः परतिन्नायाः कथ्यत इति ॥ १८७ ॥ 

` सख्य एव घा प्रत्यक्चशब्द् इत्याह ज्नभाव इति । परेण ह्यप्रामाण्य- 

सक्तम् तश्च सशायिप्रयैयालकं द्वयमपि नास्तीति प्रागेव स्थितम् । त~ 
ददि क्ञनाभावरूपमरुख्यते ततो भवतां प्र्यक्षविरद्धा प्रतिज्ञा भवति । 
भवन्मते ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात् 1 अस्यैव हि केवलं मीमांसकस्य तदनु 
मेयं परेषां तु प्रत्यक्षपेवेति ॥ १८८ ॥ 

विशिषविरद्धस्वं वा हैतोरनेन भाष्यणोख्यत इत्याद यथाचेति। बा. 
धक्ाधीनेन हि मिथ्यात्वेन व्याप्तं वाक्यत्वं तादृशमेव साधयेत् नच 
तदधेदे शक्य साधयितुम् । प्रत्यक्षो हि वेदोर्थापितः प्रत्ययः तद्वदेव न 
कद् चिद्वाध्यत इति । अस्मिन्पक्षे गोण पव प्रव्यक्त जड इति ॥१८९॥ 

। भ ५ 
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तद्धर्म॑पदवाच्या्थनिरूपणाविवंक्षया ॥ १९० ॥ ̀ 
~ ९. 

श्रेधो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रन्यशुणकरमनिः। 
© 

न्ोदनारक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥१९१॥ 
अन्यत् साध्यमदद्ैव यागादीननुतिष्ठतः। 
धार्भिकत्वसमा ख्यानं तद्योगादिति गम्पते ॥१९२॥ 
“परवादीनि च ध्म॑स्य फलानीति ल्यव स्थितम् । 
चि्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च॥१९३॥ 

५ ॥ © [४ 6 

तस्म्तेष्देव धर्मत्वं'(१) धमांणीति च दरनात् । 
सहारस्याभेप्रायमाह् ध्म इति । श्रयस्करवाचिस्व धर्मशब्दस्य निरूप- 
यतुमवमुपक्लहतामति ॥ १९० ॥ 

य पूवध्रयस्करः स पव धमराब्दनाच्यतेः' इति भाष्य, तदनेन 
कश्य धम्मत्वसुक्तं तदशंयति प्रेय इति । द्रव्यादीनां घर्मैत्वमुक्तमनेतेति॥. 

कथं पुनयागादीनामेव धममङण्द् बार्पत्वमित्याशङ्कय लोक प्रयोगं, 
प्रमाणमुपददययता भाष्यकरारेगोक्त) "यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्भिक 
इति समाचक्षते" दति, तदयुक्तम् । यागाचुष्ठाय्येव ह्य पृद्कीन्तःकरणद 
रथादिकमप्यचुतिष्ठति, मतो यागयोगादेवात्न कि घाररिकराब्दो . नापू. 
वादियोगाद्िति कथं विविच्यतेऽत भाद् अन्यदिति । छौकिकादहि नापर. 
घादिस्वरूप जानन्ति, कथ तक्निमिततं घाभिकशब्दं भयुजञीरन् १ यागादीं 
नामेव श्रयसाधनत्वं पश्वा तद्भिप्रायेगेव तदनुष्ठायिनि घामिकशण्दं 
प्रयुञ्जते । भतां यागादीनापमेच क्नयःसाघनात्मनां धर्म॑श्षब्द्ाभिपेषत्व 
मत्त (नणायतत। नच द्ुद्कृतस्य धमत्वप्रसङ्कः, भ्रयःस्ाधनत्वाक&- 
भावादिति ॥ १९२॥ 

भखिद्धयन्तरमपि दरयति पदवादीति सपादेन । पदवादीनि हि धर्म. 
फरत्वेन प्रलिद्धानि तेन येषां तानि फलानि ते धम हति गम्यते। तानि । 

चित्रादीनां फख्व्वेन चोदनातोऽवगतानीति चिश्रादीनामेव धित्व | 
माते । वेदिकाद्पि सामान।यिक्ररण्याद्यागादेरेव धमत्वसिति वदतां 
1प्यकारेणोदाहृतं “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधमास्या- 

सनु, (र)इति, तदशेयति धमौणीति । कथं तर पुष्ङ्धेकवचनारतेन य 

(१) एतेषु धमेल्पिति कचित् पा० । । ` 
` वास्तानि धमि प्रथमान्यासन् इति. 
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` . लि इसंख्यार्चिनशक्तो घर्मश्षब्दो निदक्छनम् ॥१९४॥ 
'अन्तःकरणव्र्तौ वा वासनायां च चतस्तः । 

, युद्धेषु च पुण्येषु दशणे(१)ऽपूवेजन्मनि ॥ १९९ ॥ 
प्रयोगो धर्मचाब्दस्यन दष्टो" न च साधनम् । 
पुरुषाथस्य ते ज्ञातु दाक्यन्ते चोदना देभिः'॥१९६॥ 

न च चस्त्वन्लरं दचकयसपूवं खगयागयोः) 
. ज्ञातुं साधनमूत वा साच्यं वा नाव्यताऽन्यथा।॥१९७॥ 

श्तसाघनसाध्यत्वत्थागेनाऽश्चुतकल्वना । 

कशाब्देन नपुसकबहुवचनान्तस्य ध्मश्यष्दस्य सामानाधिकरण्यमत 
आह लिद्गेति । तानीच्यन् प्रातिणद्कं तावद्यक्ञवाच्यव। अन्यस्याऽप्रङ्केत 
स्वात् ¦ तत्समानाधिकरणश्च घम॑शब्दः । ततः सोऽपि यक्ञविषय पव) 
ष्लिङ्गक्तख्ययोस्तु छान्दसत्वादे सौ व्यल्यय इति ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ ` 

पवं स्वमतन धमपद स्याधमुकत्वा मतान्तसाणीदानीं दूषयति अन्तः 
रणेति दोऽन्तेन । शास्या ह्यन्तःकरणस्य मनसो चत्तििक्षषं यागा- 

द्यचष्टानजन्य धमेमाहुः । प्ाक्यास्तु चत्तसो ज्ञानस्य क्ञानान्तरजन्यां 

वासनाम् । आहतास्तु काय।रस्मकान् परमाणून् पुद्लाख्यान् । वशे 

विकास्तु भआटनो विशेषशुणम्  पकदिनस्त्वपृवम् । सचषुच तषु 

खोक धर्महाब्दप्रयोगो नदृ हति न तेषां धर्मत्वमिति । यागाद्यचुष्ठाना 

सपृथै ज्ञन्म यस्य नारित तदपूव॑जन्मेति ; कि च.श्रयःसधिनवचनो ध 

मशन्दो रोके प्रसिद्धः, न चान्तःकरणच्रस्यादीनां तत्साधनत्वं चोद. 

नादिभिस्वगम्यत । अतो न तषां धमेत्वमिव्याहन चेति. भि रन्तेन। 

अआ दिक्यन्देन धाद्यागमादीनां प्रणम् । तेष्वपि चत्यवन्दनाश्नामेव 

श्रयःस(धनताऽवगम्यत, न वाखनादीनामिति ॥ १९५ ॥ १९६) 

मा नामाऽन्तःकरणवुत्थादीनां श्रयः साधनत्व विक्ञाथि, अपृ्स्य 

तु ज्ञायते, तेनाऽ पूवं कृत्वा नान्यथेति वक्ष्यति । तस्मात्तस्य घमत्वं यु 

स्कमत प्राह न चेत्ति। नाऽपूचंः नाम स्वतन्त्रं वस्त्वन्तरं स्वगयागयोः 

क्रमेण साधनभूतं साध्यश्रृतमन्यादशं वा क्षायते ॥ १९७ ॥ 

कथामेत्याह श्रुतेति अस्थाऽपृवस्य तादूप्ये साभ्यसाधनरुपत्वे 

श्रुतस्य स्वगसाध्यत्वस्य यागसाथनत्वस्य चख हतः, अ्श्युतस्य चा. 



6 न्यायरन्नाक्र 

` प्रसञ्येतास्य ताद्रप्ये व्यातिरेके त्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्षात्फले प्रषंचस्य धागादेः श्ाक्माच्रकम् । 

उत्पन्तो षापि परवाद्रषूव न ततः एथकः ॥ १९९॥ 
चद (9 

कक्तयः सचभावयाना मावदाब्दचक्रषतः(१)) 

` नोपाख्यायन्त इत्यव ना पूरव धनेश्ाब्दता ॥ २०० ॥ 

पुरस्ताचोदनाकष्दो विधावेव व्यवस्थित्तः। 

-ऽपू्वसाध्यसाघनभावस्य कल्पनम् । मत्ादुष्ये तु स्वरूपमेवास्पूषैस्य 
न स्यान्निष््रमाणकल्वादिति ॥ १९८ ॥ 

किमिदानीं नास्स्येवाऽपूषैमत आह तस्मादिति । फलं साधयितुमाभि. 
्रचृच्तस्य यागादेः शक्तिमात्रस्ुत्पत्तो वा र्रत्तस्य पदवदेः फलस्य सु 
क्मावस्था शक्तिरङरस्थार्नायाऽपूवं न ततः पृथग्भूतं वस्त्वन्तरम् । 
पतश्चापुवाधिकरणे (र) स्पश्च चक्ष्यति ॥ १९९ ॥ 

तथापि किः धर्म॑शाब्दवाच्यं न भवत्यत आह शक्तय इति । उक्तं ता 
वह्धोकप्रयोगामावान्न तस्य धर्मशब्दवाच्यत्वामिति । किं च सवेपदा- 
थौनानेव शक्तयः साधार्णेरेव शक्तिसाम््यादि पदे रभेधीयत्ते नच 
धर्मशब्दः शक्तिमाजचवचनः अग्न्यादिश्क्ताबप्रयोगात् । अतो यागादेः 
भरेयःसाधनस्य या शक्तेः खा तद्धिशिष्टाभिधघेया स्थात् । न च शक्ती- 
नां माघविद्धिष्टानामभिधानं क चिद् ष्टम् । वचिक्षेषत दति विद्चोषणं 
रृस्वेति स्वन्ठोपे पञ्चमी । भावराब्दैरविंराषिता इति कचित्पाटः। न चा. 
ऽनभिधाय भ्चयःसाघनं तद्विशिष्टा राक्तिरभिधातुं कक्यत । तदभि 
धाने च न शरि यावदभिधा गन्तुमद्ैति। तस्माद्यागादिरव धमो ना- 
ऽपूवैमिति ॥ २०० ॥ ` 

“इ भयमिह चोदनया छक्ष्यत''इत्यादिभाष्य (३)मथशब्दप्रयोजनक- 
धनार्थं, तदाक्षिपति - पुरस्तादिति । क्रियायाः परवतंकं वचनं चोदनेति 

(१) विशेषिता इति कि पु° पा०। 
(२) चोदने्यपूव ब्रूमः । अपूव पुनरस्ति, यत आरम्भः शिष्यते, स्वगेकामो यजेते- 

ति। इतरथा हि विधानमनथकं स्यात् भङ्गिखादयागस्य . यदन्यदनुत्पाद्य यागो विनद्येत् , 
फरमसति निमित्ते न ध्यात् । तस्मादुत्पादयति इति शा० भा० २-१-५) 

(३) उभयमिद चोदनया कक्षयतेऽर्थोऽन्थश्च । कोऽथः १ यो निःश्रेयसाय, ज्यो- 
ति्मादिः । कोऽनथंः १ यः प्रत्यवायाय, श्येनो वज्र इषुरितेथवमादिः । तच्च अनर्थो धमै- 



न च तस्लक्षणा हंसा परच्युदाह्रणं कथम् ॥ २०१॥ 
प्योदनालक्षणो यश्च इयनादिरिह गम्यते | 
निषेधा भावतस्तस्य कथं बूथाद्नधताम् ॥ २०२ ॥ 
यद्यपि. स्यादिधिस्प्रषे निषेधो नेव तादृशाः । 
विज्ञायते द्यनर्भैत्वं षोडशिग्रहणादिवत् ॥ २०३॥ 
चोद नालष्चणत्वोत्तया तनिषिद्धत्वं विरुध्यते) । 

-चदेता क्रियाविधावेय चोदनाश्चष्यो व्यवस्थापितः । तेन नाऽनर्थस्य 
दिस्ासखुरापानादेश्चोद्नारक्षणस्वम्ः 1 निवेधेषुः हि यदि तावक्निवारणं 

-जलामे विधर्थोन्तरं वाक्याथ, यदि वा न्थंविधिरुभयथाऽपि क्रि 
याचिधित्वाभावान्न निषेधलक्षणस्याइनथेस्य चोदनालक्षणत्वम् । अतः 
क्षणस्य च द्यज्गविकटत्वाचचोदनारश्चणरब्देनेवः तव्यावृत्तिसिदना. 
थ्रहणप्रत्युदाहरणत्वम् । तस्मादुभयं चोदनालक्षणमिययेतत्तावः 
युक्तम ॥ २५१ ॥ † 

यंदपि “कोऽनथ” इति पृष्टाऽनथोदाहर्णत्वेन शद्येनादिकमुपन्य 

स्तं सदाक्षिपातु चदनि । चययत्वन सयमदानधघधाोभाचान्नानथत्वामः 

<ति.) पकं वा छाकद्यमिदं व्याख्येयम् । अनथः श्येनादिः चौदनाङ 
क्षण दत्य विक्ष्य दूषणमुच्यते । इयेन्रहणंः यदि सक्षणया फलपरं 
.ततस्वत्फलं हिंसा चोदनाटक्षणत्वामावादुःभयाङ्गविकक न प्र्युदाह- 
रणम् । सथ -दयेनस्वरूपपरं तदप्यनथेत्वामावादुमयाङ्गयुक्तं न प्रत्युः 
दाहरणामत्त॥ २५२ ॥ . --. 

ननु चिधेयद्यापि दयेनादेः षोडश्िप्रहणादि वस्सस्मवत्येव निषेधो 
५त आह ययपति-। -अनन्यगोचरो दहि निषधो- विधिविषयमास्कन्दति; 

: .सामान्यविषयो . दिस्लानिषधो विन्चिषविष्िते रपेनादौ न प्रवतत पव । 
अथापि प्रवर्तेत तथापि विहितनिषिद्धस्य षोडशिवदेव नाऽनथत्व 
मित्ति ॥ २०२ ॥ 

प्दपिः “कथं पुनरसावनथ"' इति पृष्ट “हिसा च प्रतिषिद्धा” (२) 

(१) चोदनालक्षण चोक्त्वा निषिद्धत्वाद्रिरष्यत इति सु° पुज पा०। 
(२) कथं पुनरसावनथः १ द्वस हिं सा, का च प्रतिषिद्धेति ! कथं पुनरनथः क- 

तैव्यतयोपदिद्यते १ उच्येते । नैव र्येनादयः क्म्या विज्ञायन्ते । यो दि दिसितुमिच्छेत्, 
[कप 

स्यायमभ्युपाय इत हि तेषामुपदेशः । र्येनेनाभिचरन्य्रजेतेति हि समामनन्ति न अभि. 



छयेनादाबुपादिष्टे च हिंसा हीति न युल्यत्ते ॥२०४॥ 
हिसा हि फरुमतेषां सन्ना तेभ्यः स्वरूपतः | 
साहि प्रणवियोगाट्मा इेनस्तच्राऽसिवत्पुथक् २०५ 

उपदेद्ाभिधानें च नाऽविधेयेऽघकल्पले । 
दरयेनादेरविधाने च कस्यान्यक्य विधेयता ॥२०६॥ 

 सवेश्चाव स्थितो (१) न्यायो मावर्नाराद्ये त्वधः । 
स बाध्येतेह ये चामी ञ्योतिष्ोभादयो मताः॥२०७ 

युक्तं तदण्याक्षिपति चोदनेति ॥ २०४ ॥ 
किमिति न युज्यते द्येन प्व हि र्दिखाऽत आह दिसेति ¦ कथंभि. 

न्नेव्यत्त आ सा हीति । भाणवियोगः प्राणानां वियोजनं प्राणवियोगभाव 
नेति याबत् । तस्यां चासिवदेव इयेनयागो धात्वथः करणम् , तस्य तु 
फल प्राणवियोगभावना हिसा दयेनादेर्सिन्नेवति ॥ २०५ ॥ 

यदपि “कथं पुनरनथः कत्तम्यतयोपदिदयतः इति पृष्ट “नैव ङ्ये- 
नादयः कत्तव्यतया विन्ञायन्तः! इति तेषाप्रविधेयत्वमुक्ता पुन भ्यो दहि 
हिलितुमिच्छेन्तस्याऽ्यमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः दयेनेनाभिचर- 
न्यजेल” इति कमवाचिन्या षष्ठ्या तेषामुपदेदयत्वं विधयत्वसनुक्त, 
तदपि उ्याहतामत्याह उपदेरेति । “नेव दयेनादयः' इत्ये तद् पि विधेयत्व 
निराकरणमयुक्तमित्याह देनदेरिति । फर तावत्सर्षैत्राऽविधयं तद्यदि 
फटसाघनस्या.ऽपि इयेनादेरविधेयत्व तदा न किचिद्धियेयमवरहिष्ये- 
त । इतिकन्तव्यतांशो चि धीयतदहति चेत् , न । अविशेषात् । यथेव हि 
साघन साघनस्वेनोपदिश््यमानमप्यावेघेय तथेवतिकक्तव्यता करणेःप- 
कारकत्वेनोपदिदयमानाऽप्यविधेया स्यात्. । यथ। च खाघने फलटराग(. 
सहरन्तिः तथेतिकन्तेष्यततायामपि । तद्भावे फला ऽचुत्पत्तेरेत्य रम् ॥२०६॥ 

स्थित्तद्धान्तहानिश्च इयेनादीनामविधयत्वे स्यादित्याह सर्वत्रेति 
तान्तेन । क चव सति भकोऽ्थां यों निःधवस्राय ज्योतिष्टोमादि” 
वरेति भाष्ये यै धमत्वेन समतास्तेऽपि न घमो स्युः, अधमेत्वमेवते 
षामा स्यात् । तेष्पि हि साधनत्वेनोपदिदयमानत्वादविधेयाः। अ 
पनाषामायादिाह साङ्गःवाखच तेनां तेन निषेधावताराद् घमत्वं स्याित्याह् 
इदेति। किं च विध्यभावे इयनादीनां तदङ्गानां च फलाङ्गत्व तत्वा धनाङ्ग- 
त्वच न स्यात् समानप्रद्ापात्तधात्वथोऽवश्द्धाया मावनायाः समी 
{1 -------~--- `_----------- ~) 



। ८३ 

धलत्वन न तेऽपि स्युदेसास्राधनका हिते। 
न चाचधावनानस्य फएरतत्साषनाङ्ला ॥२०८॥ 
साधनत्वेन(१) तिहितं न चाऽविहितसुच्यते । 
साध्यत्वन चधानन्तु नेचेष्ट रखांकवेदयोः ॥२०९॥ 
तिनचमयच्ान्दस्य प्रथोजनपिहोच्यते । ` 
पघ्त्ता चा निच्रत्ती चा था राच्द्श्नचवणेन घीः॥२१०॥ 
खा चाद्नात सामान्यं लक्षणं हृदये स्थितम् । 
प्रचतकगरहातस्तु(र)स्यादुदाह्रणाथता ॥ २९१ ॥ 
तात्पय दछथद्ाब्द्स्य नय च्याखूपोपपद्यते । 
अथय्महणखम्य चा तदप्रचतेकमाषणम् ॥ २१२ ॥ 
परम परनाणभरूतायास्तद्ा सक्षणन्ु्त चान् । 

हितसाध्यपिक्षत्वाभावादित्याह न वेति ॥ २०७-२०८ ॥ 
स्यादेतत् । नैव (दयेनाद्यः कत्तंव्यततवा विज्ञायन्त, इति छत्य्त्य. 

धयोग।त्साभ्यलया, विधानं वायते, साधनतया तु विधानमनुक्ञायत 
पवाभ्ता न बराधान नच समाहत स्राघनत्वहानारात, तत्राह साधनत्वं 

नेति । एवम्रपि तावद्धिहितमेव विदितं चे्नेषेघाऽगोचरत्वाश्नानर्धतयेन 
प्रत्युदाहत्त युक्ताभ्रात 1 [क्र च साधनत्वनव सच विधय व्रधोयतं । 

साध्यांशस्य क चिदपि षिधान।ऽप्रावादित्याह साध्यत्वेनेति ॥ २०९ ॥ 
पवमान्षितत माष्व खमाधत्त तेनेति । यस्मादेव यथश्ुतं माप्यमनु- 

प्रपन्नं तस्मादेष वक्ष्यताणत्रकारेणऽयेशब्द्स्य प्रयोजनमिदह भाप्ये क 
थितं न यथाश्ुतेनेति । तमेव प्रकारं दशयितुमुपक्रमते पगरत्ताविति । प्रव 
सकं निवतंके च वाक्यं चोदना, न केवलं प्रवत्तंकमेव धीग्रहणं ज्ञान 
घ्याऽपि चोद्न।त्वस्म्भवात् । तच्च प्रगिवाऽस्माभिदृरषितसिति भव 
युभयं चोदन। । कथं तरिं प्रवत्तेकं चोदनेति भाप्यमत आह प्रवक्त्रेति 
॥ १० ॥ २११ ॥ 

किमित्येव भवतीत्याह तत्पय हीति । प्रवतेकैकपरत्वे सति येयम. 
परदयब्दस्यानर्थनिन्रन्तिपरत्वव्याख्या सा न युज्यतेति । भयेश्चब्दकाहि. 
तस्य चा चोद्नादान्दस्य तस्रवद्ेकवचनत्वपुक्त मित्याह अयति ॥२१२॥ 

ठयाख्यानान्तसमाह धर्म इति । यदा चोभयमपि चोदना तदा तथेव 



एवं सति विधिभ्यः स्याद्धिपेयाधावधारणम् ॥२१६॥ 
क छ. 

नेषधम्या नेषध्यानामनयत्वेन निणयः | 
तनाथग्रह्णनाक्ता 1षेधयस्येह धमता ॥ २१४॥ 

निषेष्यानामनयेत्वमथसिदं न सून्रित्तम् । 
तस्मादु मयमित्यत्र विषेयप्रतिचषयोः ॥ २१५ ॥ 
यागादेन्रह्महलयादिवर्गयोः स्यान्निद््षंनम् । 

 इयेनादुरेनां विषयत्वा दिष्ट्या पि च साधनात् ॥२१६ 
उषपचाराद्नधत्व पएूक्द्धारण बण्यत | 

प्रतिाषद्धा हे सत्यञ्च स्फ़टमेतच्करिष्यते ॥ २१७ ॥ 
दसा दाति च यच्चापि ब्रूते नाभचरोदिति । 
दवनादाना स्वरूप तु नात्तरम्रन्धसङ्कातिः ॥ २१८ ॥ 
विहितत्वा ननिषेधस्य प्रवृत्तिस्तेषु दृलंभा । 

विधिरूपया चधयानामयत्व नषेघ्षर्पया च निषध्यानाश्रनयत्य दद्य. 

ते, ततो युक्तमयान थयोः चोदनालक्षणत्वमित्याह एवं सतीति ॥ २१३ ॥ 
सति च लवस्तदश्चणत्व नेषध्यस्याम्नथस्य धमत्वन्याोवचनन 

विधेयस्थिवार्थस्य धमैत्वं वकतुमयेवदे वाथ्रह णमिद्याह् तेनेति ॥ ९१४ ॥ 
नन्वधम।ऽप हान।य जिज्ञास्िततम्यः, अतस्तत्स्वरूपमपि वक्तव्य 

मत आ (नतभ्यनामिति ! धमवेपरोतो दघम; । ततोऽस्य धर्मत्वे 
खनिते तद्धिपरीतस्याऽनयेस्य निेध्वस्याऽचमैत्वमथलिद्धत्वान्नः चु. 
जितमिति । पव चाभमय चाद्नालक्षणमिति म्यं विपेयनिषेध्या- 
भिप्रायामित्याह तस्मादिति । यन्तु दयेनोदादरणमयुक्तं विदितत्वेनान 
थत्वाऽभवादे्युक्त तत्रह दृभेनादीनामिति) विदहितत्वादमिलाषिततम 
स्यच रालुत्र्स्य साध्यमानत्वान्न स्वरूपणनिथत्व रयेनदीनांस 

्मवत्ताति फखगतमनथत्व इयेनदाद्ुपत्चयेते, दषेनश्चन्देन घा फर छ- 

क्षायस्वा सुख्पवध एकानथत्वसुख्यते ६ति । 

~ न्न 

माष्यकारेणव दयेनफरामिप्रायमेवेदमनर्थत्धं न श्येनस्वरूपान्नपा. 
यमिति विस्पष्ठीकृतमित्याह प्रतिषिद्धा दीति ॥ २१५-२१७ ॥ 

कथमाभभाष्यरिद वस्पष्टाकृत मित्याह दयेनादीनामिति ॥ २१८ ॥ 



८५ 
॥1 

यदातु चोद्नाराब्दो विधाषेय व्यघास्थितः ॥११९॥ 
तदो सयाद्दिको धन्धः साध्यसाधनसभथ्रतः 
साध्यसाधनस्तम्बन्धे विधिना प्रातिपादिते- ॥२२०॥ 
छृक्ष्यमाणत्वसुजयाःद्धतिध च कटं कतः । 

- .-स्वगाददि(१) प्राप्यतेतच्र पच्रतिषधाऽनातक्रमात्।२२१॥ 
अतिक्रमेण हिसादि" शाखान्तर मिरीक्षया(२)। 
फलांशो जावनायाश्च प्रल्यधो म विधायकः ॥२२२॥ 
चक्ष्यते जैमिनिशादह (तस्य रिप्सार्धलक्षण।! । 

ति। निषेधन्रहणमुपलक्षणे(३) विषिते दयनादिस्वरूपेऽनर्थत्वेन भ्र. 
तिज्ञाते निषिद्धत्वाऽुपपत्तिः, यागस्वरूप हसात्वाचुपपात्तिः । ना. 
भिचरितव्यमित्ति वाऽभिचारस्य द्येनफलस्या.ऽविघेयस्वेन निषेधवि. 
षयत्व समथयता फरमेच- पृवंमनथत्वेनोदाहुतमिति द्यति । सवेना. 
दिस्वरुपे तदपि न सगच्छेतेति । 

तदेवं निषेधस्यापि विधव(४)चोद्नाव्वादुभयं चोदनालक्चषणमि- 
ति भाष्यं विधेयनषेध्व्ासिपराये , व्याख्यातम् । अस्तु वा विधरेव 
चोदना तथापि छक्यमेव कथे चिद्धाष्यं नत॒मित्याह देति । नुसा. 
ध्यस्याऽचघयत्वात्क्थ चादुनालक्षणत्वेमत आदह साध्यति पादन्नयेण । 

यथव हि साधनस्राघनं साधनकूपेण चोदनालक्षण तयैव परमपि 
स्वगाद् स।ध्यरूपण चादैनाखक्षणमवात । अथाऽनथ इव्येतन्त फ. 

देनिध्याभिप्रायमित्याद द्विषैधमिति । कथं द्विवि धमित्याह सर्गादति पा 
दचयेण । स्व गादेरनिषिद्धत्वादथां दिसादिस्तु निषिद्धत्वाद्न्थं इति। 
कथं निषघोऽत आह रान्नान्तरेति । न रहदिस्यादिति शाख्नान्तरेण निषि- 
द्वत्वादिति। नच चाऽभिचारविधिना विहिता. कथं निषिध्येता 
ऽत आह फलांशे इति । पक्ष्यते - हि फछस्याऽचिधेयत्व ०(५)मुद्शास्च 

फलत्वेने"” त्यत्र छक । तथ। माष्यकारोऽपि (जानास्यवासौ मभरेत 
त्कत्तन्यम् उपायं तु न वेदति । जेमिनेश्च"^त(ह्)स्य छिप्सार्थलक्षनेःः 

म्फ 

(१) स्वर्गो दीति क्लि पु०पा०। (२) विवक्षथति क्लि° पु पा०। 

(३) विितलान्निषिद्धल्ाुपपत्तिरिति पा० । 
(४) चोदनालक्षणत्वादिति पार । ` (५) इरो वा. चोदना सु° ्छो० २६. । 



८६ 

तेन सामान्यतः प्राप्तो विधिना न निवारितः ॥२२३॥ 
फलंश्ोपनिपातिन्धा दिसायाः प्रतिषेधकः । 
अनथप्रासिदहतुत्व बाध्यते तत्र; यद्यापे ॥ २२४ ॥ 

द्येनस्वशूप नाऽनथस्तत्फलस्य त्वनथता | 
परस्तूभयामरत्यादः पटस्पाष्प चि्रयताम् ॥>२५॥ 

अपावनान्लगतत्याद्ा भमत्वाऽनथत्वमाक्षपत् | 

नैवेत्येनावता चास्य चविचयत्वनिराक्रिपा ॥२२६॥ 
कि पिषेथमिदानीं स्याह इयेनाद् यस्त्विति । 

ति। यत पवाधिषेयं फलमत पव सामान्यतः परास्तो निषेधः फरन्नि 
ऽभिचारधिधिना न वार्यत दत्याह तेनेति ॥ २१९ ॥ २२३ ॥ 

` पवमभिचारविधिगोचरे प्रचिान्नपि निषेधो ने इयेनस्वरूपस्या- 
ऽन्तं बोधयति, कि तु तत्फरस्येवेत्याह् जनयति । भाष्यं चैवं योज. 
मीयम् , उमयं चोदनया रक्ष्यते साध्यं साधनं च | साध्यमयपि दिवि- 
धमथो एनथेश्च । कोऽथ इत्यत्राऽथश्चनब्दः साधनखश्षणार्थः । अथौतम. 
कस्य फलस्य साधकरमिव्य्थः । यो स्यातिष्टठामाहदिः | कोस्न्थं इति 
फरस्वरूपाभिप्रायमेव । यः दयेनादिः फलमित्यथैः । तत्राऽन्थस्य दि- 
सादेधेमत्वम्यावततैनन ज्योतिष्टोमादे धभेत्वं वकतुम्॑त्रहणभिति । प्वं 
चाथौत्मक्रफरसाधनस्य ध्मेत्वमनथेस्य च ददिसलदिर्धर्मेत्वसुक्तम् । 
अनथौत्मकफल सघनस्य दपेनादेरभये नोक्तम् । अतोऽसे त घर्मो 
नापि स्वरूपेणाऽधम इति सिद्धं भवति । तथा च वक्ष्यति "अतः स्व. 
तो न धमेत्व इयेनददेनप्यघमेता?? इति । "कथं पुनरन थः कततैञ्यतयोप- 
दिश्यत"' इति. चोचयमयुकतं फर ह्यनर्ध॑त्वेनोदाहतं तच्वाऽविघयत्वा. 
जेव कन्तेब्यतयोपदिद्यतेऽत आह पर इति । फङस्याऽविधयत्वमजा- 
नन्युभयमिल्यादिना फलस्याऽपि चोदनाछक्षणत्वाभिघानात् भावनां 
शास्वाद्वा तद्विधाने इतररावत्फलस्यापि विधयत्वादनथेत्वमाश्षिपदिति। 

"नेव दथनादयः कत्तव्य)” इति परिहारभाष्यमनुपपन्नम् , फलस्य 
विधेयत्वे चोदिते इयेनस्य निवारणमसगतमयुक्तं च दयेनस्य विधय- 
त्वामिधानात् , अतो भिस्वा व्याचष्टे नैवेति । अस्याऽन्धस्य विधेयत्व- 
निराक्रया, नवननथः कत्तव्यतयापद्रईयत दाति माष्याथः ॥२२८-२२६॥ 

किं तदि धिधयमित्यत ` उत्तरं द्येनादय इति भष्यमिध्याद् 



'प्रडहनापाकरणे चान्न तव्यो विधिविवक्लया ॥२२७॥ 
भयुक्तो न तु साध्येऽ्थ' दयेऽप्यनुपयोगलतः | 
अनथस्थापि साध्यत्वभविधेयस्प हीष्यते ॥२२८॥ 

साध्यत्वराहिते च्छा चिघेये नित्य मर्थतता । 
दातुश्च छक्षणाथेत्वं तेषां चाप्युपदेद्ठानम् ॥ २२९ ॥ 
व्रवन् र्फुशीकशेतीष्टसुषदेशो हदि नान्यथा । 
विधित्वमादिकराच्दारस्थादितिकनव्यतास्वपि ॥२३०॥ 
तस्मात्फलं था हिंसा वैदिकी सा निषिध्यते। 

;युषक्तः ख विधेयत्वाभिप्रायो न साध्यत्वाभिश्राय इस्याह प्ररनेति 1 
7द्रयेण । प्रहनश्यापाकरणे च प्रश्नापाकरणं समादहारद्वन्दर इति । 
पथि न साध्यां इत्यत आह द्रयेऽपीत्ति । अनथत्वाक्षपो दहि 

बोद्यम्, तत्समथनं च परिहारः । न चोभयक्तापि यथा. 
पिमं साध्यट्व तन्निराकरणं चोपयुस्यत हति । कथं नोपयुञ्यतऽत भ~ 
¡ अनथस्यापस्ति। खुरापानदिरन्थस्यापि साभ्यत्वदर्शनान्न साध्यत्वम- 
थत्वाक्चपायापयुज्यते खयधवादिनो, विधयत्वमेव व्वन्थाचरोधित्वादुप 
[ज्यत । पवमसाध्यस्यापि गोदोहन देविघेय स्याऽथत्वदक्चीनाद्धिधयस्व. 
निराकरणमेवाऽनर्थत्वं सम्रथयमरानस्य परिदहारवादिनि उपयुज्यते, न सा- 
>ध्यत्वनिराकरणापमिति ॥ २२७-२२८॥ 

यच्चेदं नेवेत्येतावताऽनथरय विधानं निराक्रियत दव्युक्तं तद्धा 
परकारेणेव स्पफुटीकृनमित्याह शीरति । ““दयनेनाऽभिचरन्यज्ञतति दि 
[मामनन्ति? इति लक्षणे शतुच्रु न्ति दश्ायंल्लक्षणस्य प्रसिद्धत्वादतिधे. 
स्वमभिचारस्य दश्रोयति । तथा ^तेषामुपदेश्'” इति दयेनादीनाभरु- 
हेयत्वं ददयति । तेन फलस्येव पूवभ्न्थे विधयत्वं निराकक्तुमिष्टंन 
पनादीनामिति स्फुटयति । न ह्यविघेयानाम्नुपदेशापपत्तिः, चिध्युप- 
शशब्दयोः पयीयस्वादिति । श्येनादय इव्यादिरान्दा थमा विधित्वमिति । 

धिशक्तिसि्यर्थः। तेनां शद्वयगतेच हिसा निषेधस्याऽचि षयः॥२२९-२३०॥ 
फठांशस्य त्वविधेयत्वान्नेषेधगोाचरोऽनथं पवेत्युपधनन प्रत्युदाह- 

7मिस्युपसहरति तस्मदिति । के चित्तु साधनेतिकन्तेगयतांशस्थाऽपि 
1 # 

~~~ 



अश्ाक्ये तुया नाम लन्षवधाजधाायनाम् ५२६३९॥ 

अविरोकेण यच्छाखं शिरोवदिति चे(त्तरम् । 

नितेयेनाऽनवशञ्े विषय न दछनथता ॥ २३२ ॥ 

परत्यक्चादेरदहाक्यत्वात्करप्यते निषप्रमाणिका । 

हि दिस वयलुष्ठाने तदानीं दोषदरछनसम् ॥ २२३॥ 
वांद्येऽपि विचिकित्सा तु कास्त्रादेवोपजायते। 

(रिस्यमानस्य दुःखत्वं दयते यन्न तावता ॥२३४॥ 
कतुरटुःलानुमानं स्यात्तदानीं तद्विवयेयः। ` 
विषयेऽस्याः फलं याद क् वेश्य कर्तुस्तथाविधम् ॥२६५॥ 

दिखा निविध्यतेऽतोऽनय इति सन्यन्त तान्निराकरोत्ि अंशद्रये इति । 
५अविक्ेचण यचछाख्', (१)भिदयत्र “चचनाद्वा दिरावत् (र)द्त्यन्न 
च सामान्यस्थाहवनीयविधेः. शवस्पदहानिषधस्य च विशेषेण 
वर्पेहोमविधिना वुरुषक्तीपोपध्ानाचिधिना च वाध्रो वक्ष्यते, तद्ध 
दिसानिषघोऽ्पि सामान्यरूपस्वादभ्षीषामीयादिक्रस्वथुहिसाचिधिना 

श्येनेनाऽभिचरन्यज्ेतेति, पुरुषाधहिसाविधिना च वाध्यते । 
अथा.ऽलत्यपि निषेध किमित्यनथा(३)ऽग्नोषोमीयहिस्ा न - भव 
तीत्यत आह् निषेधेनेति ! निषध एव हछयनथत्पे प्रमाणं प्रत्यक्षादीनामहा- 

क्तत्वादतोऽधतिषिद्धे निष्प्रमाणिकाऽनथंता कद्प्येतेति ¦ प्रध्यक्षा्य 
शक्ति वावदृशयाति न ईति ॥ २३१-२३३ ॥ 

: नेन्वसव्यपि दोषददहान. बाद्यहिसलावद्धिचिकित्सा जायतेऽत आह 
-वह्येऽपति । तच्च शास्मि नास्तीति न तश्निचन्धना विचिकेत्सेति। 
अथाऽनुमनेन कक्तदुःखं भकविष्यतीत्थनुमीयते रहिश्यपानस्य तदात्वे 
-दुःखददोनादत आंह हिष्यमनिति. पाद््रयेण | व्याप्त्यमावादित्यथः । ध्र. 

रयुत कन्नस्तदास्वे. सुखद च्रानात्काखान्तरे. तदेवाऽनुभीयतद्व्याह तद् 
. नमिति । | . 

``. (३) मविदेषण यच्छास्त्रमन्याय्यत्वादविकल्पस्य तत् सम्दिग्धमाराद्विरिषरिष स्यात् । 
जे°. सु° १०-८-१६ । 

(२) नारं शास्य सस्ने्मिति निषेधवाधकपुरषशीरषमुपदधातीति वचनात् । 



हसा क्रिथाविशेषत्वात्सते शस्त्रोक्तदानचत् । 
य एवमाह तस्यापि युशस्त्रीगस्ननादिनिः ॥२३द॥ 
सुरापानादिनिखापि विपक्षेन्यभिचारिता । 
विरुद्धता च यादग्वि दानेस्तादक फं भवेत् ॥२३७॥ 
विधिगस्पषलावासिरहुःख।(त्मकता तथा । 
नच या सम्व्रदानस्य प्रीतिस्ताटक् फलं श्चल्तम् २३८ 
दातुस्तैन हि रान्तः साष्यहीनः प्रतीयते । 
८ (व 9 क क ॐ ऋ 

सम्प्रदानं च दाने ते विषयः कम हिने ॥ २३९ ॥ 
चेषम्यं' सम्प्रदाने तु पक्षस्त्वेतदिरुडता । 
प्रयतते सम्प्रदानं हि देवत्तेति मत्तं तच ॥ २९० ॥ 

दृष्टान्ते कम दामे चेत् , तस्य ीटक् फलं वेत् । 
` पृवैशङ्कितमयुमानं दश्चायतिं निषय इति । दिसेति ध(१)मिनिर्देशः। 

सश्ष्या हिंसाया विषये दिस्यभनि यादृक् फर दुःख तादगेव काला. 
न्तरे कर्तुः श्रसूत इति परतिज्ञा क्रियाचिरोषत्वार्छास्रोक्तदानवत् । 
तद्धि स्वविषये सम्प्रदाने यादक् फं सुखं तादगेव कन्तु; प्रसृत इति। 
तदुदुषयाते य एवमिति । दुषणास्तरमाह विशुद्रतेति । कथमित्याह यादरिति । 
॥ २३४-२३७ ॥ 

ताड कत्वमेव देद्ययाति विधिगम्येति । तथापि कथ विरोध इत्याह 
अदुःखति । तथा सति विधिगम्यफख्त्वे सत्यदुःखात्मक्रता फलस्य 

स्यात्, ततश्च दुःखविपरीतस्ुखसाधनतवाद्धिरद्धतेत्ति. 1 दश्टान्तश्च 
साध्यविकर इत्याह न चेति । सम्प्रदानस्य स्वल्पं खं कन्तस्तु महत् › 
समद्धिगुणसद खानन्तानि फरनीति स्खतेरिति । कि च सपक्षे येनैव 
देतोव्यौदिस्तदेष पक्षे ऽपि साधयितव्यम् , इह च सम्प्रदए्नतुस्यफटस्व 
सपक्षे कर्भकारकतुस्यफरूत्वं तु पक्षे चविषयरान्दमात्न त्वेकमथस्तु 
विषय पवेति नानुभानोपपत्तिरित्याद् सम्ध्रदानभिति . वैषम्य. मन्तेन । यदि 

त॒ सपक्षवस्पक्षे ऽपि सस्प्रदानतुदयफरत्वमेव साध्यते ततो विख्द्धता 
हेतोरित्याह सम्भदान इति । कथमित्याह प्रीयते इति ॥ २३८--२४० ॥ 

ततश्च दुःखफलत्वसाधनाय प्रयुक्तो हेतः खुखफङ्त्वसाधना- 
विरुद्धः स्पादिति शङ्कते ष्छन्ते इति । उभयचर कर्मघचनत्वान्न वेषस्य 
"~~ ------- ---------~-*- 



क न [५ [न ¢ 

जपहोमादिदछ्ान्तात्परपीडादिवजेनात् ॥ २४९५ ॥ 
चोदितत्वस्य हेतुत्वाद्विशद्धाऽव्यसिचारिता । 

विदितप्रातिषिडत्वे सुच्काऽन्यन्न च कारणम् ॥ २४२ ॥ 

धमोऽघमाववोधस्थ तेनायुक्ताऽलुमानगी; । 
9 © अनुश्रहाच्च धम॑त्वं वीडात्तखाप्यधमेला ॥ २५३ ॥ 

वष ( (~ भ # भव 
वदता जपस्ाध्कवादपानाद्ा नासय भवत् | 

क्रोचाता हृदयेनापि शरूद्ाराभिगासिनाम् ॥ २४४ ॥ 
© क [न ^ 

भूयान् घमः प्रसज्येत भूयसी द्युपकारिता | 
अनुमान प्रधानस्य प्रतिषेधाऽनपेचिखः ॥ २४५ ॥ 
हृदथक्रोद्ानं कस्माद् इष्टां पीडामपड्धतः । 
पीडातश्चाप्यधर्मत्वं तथा पीडापधसतः | २४६ ॥ 
अन्धोन्याश्चयमाप्नोति विना शाखेण साधयन् । 
एवमाद्ावशासखन्ञो स्टेच्छो नोदिजते क तचत् २४०७॥ 
तस्थ नाऽधमयोगः स्यातपूवो्ता चदि कर्पा । 

ःभिति। दुषयति तस्येति । न हि हिरप्यादे्देयस्य किं चिदपि फर्म 
स्तीति । दूषणान्तरमाह अपेति । अभ्नीषोमीयदिसता सुःखकरी चोदितः 
त्वाज्ञपादिवत् । ` | । 

किं चागमैकविषययोधमौ घर्मयोरयुमानोपन्यासो न युक्त इत्याद 
'बिहितेति । कि च विषयानुरुपफरदायिषादिना परस्यान्मनो वा पीडा 
ˆ ऽनुग्रहनिवन्धने' धमोौऽ्धनमेत्वमाश्चतमः, तत्तश्च जपे सुसापाने च परे 
पक्राराऽपकाराऽभावाद्धमौडधर्मत्वे न स्था तामित्याह अयुग्रहादिति । 
“ गुख्दाराऽभिगमश्च धर्मः स्यादित्याह करोरतेति । यद्यपि गुखदारा- 
-ऽभिगामी हद यक्रोशमट्पमातमरनोऽपकारं करोति तथाऽप्युपकारभूय- 
स्वाद्धमे एव भूयान् स्यात् । कि चाऽनुमानप्रघानस्य भवतो मते हद 
यक्रोश्ठानमपि निर्निबर्धनमेव ट ्टपीडाऽमावात्तन्निवन्धनत्वाच्च क्रोशः 
नस्येत्यांह अनुमानेति । यदि हदयक्रोरशरूपाल्मपीडावशादेवाऽधमत्वम, 
धमेत्वाश्च हदयक्रोशोपपत्तिरिस्युस्यते, तत दतरेतराश्चयमित्याह पीडात 
इति 1 स्लेच्छादीनां च हदयक्रोशाऽभावान्नाऽधमैयोगः स्यादिस्याह 



तस्मादनच्हं पीडां तदभावमपास्य च ॥ २४८ ॥ 
घमाऽवमायिभिनलय सज्य विधिनिषेधकौ | 
“क चिदस्था निविद्धत्वाच्छ्तः शास्रेण बोधित्ता॥ 
प्रस्थवायनिभित्तत्वे विधिना नापगच्छति । 

शाखेण न हि ₹हाक्तीनामावापोद्वापनक्रिथा;॥२५०॥ 
विद्यमानां हि कथ्यन्ते शक्तयो द्रन्यकमेणाम् | 
तदेव चेदं कमेति शाखमेवाऽनुधावता ॥२५१॥ 
हिसादीनाभघमंत्वं कथ्यते नाऽनुमानतः' | 
"एवं चे निपुणं प्राहुस्यैरण्येतत्परीक्ष्यताम् ॥ २५२॥ 
सुरापान(दिभिः द्युद्रः किं पाति नरक कृतैः । 
वैदयस्तोमेन वा किं स्थादिप्रराजन्धयोः फलम् ॥२५३॥ 
पञ्चम्यामिष्टिकरणान्मध्यान्हे -चाऽग्निहाोचतः । 
तस्मायवययाहदा छम यत्फलात्पान्तद्ाच्छकम् ॥२९४॥ 

शाखेषण गम्यते तस्थ ताह शस्यैव तत् फलम् । 
+हिसा चांरद्रयादन्पा पा तस्याः प्रतिषेधजम् ॥२५५॥ 
प्र्यवाथाभैताज्ञानः विधिनाऽन्यच्च वार्थते। 

कं चन्तु निषधप्रामण्याद्चं चहतानामसाप 'हसानामयवत्रत्वाम 

रछन्ति, तन्मतमरुपन्यस्याति क्व चिदिति चयेण । पकव हसा तस्याश्च क्र 

चिद् ब्ह्यमणादावषध प्रत्य्ायानमन्तत्वदक्तसतष्धनतं बाधत सा 

पुनातधनाद्पि नापगच्छति न ह राश रक्तनामावपद्धाप कसरत 

विद्यमानदककथनमान्न व्यापारतः) अत्तः शाखास्चसारद्चारम्रषाः 

मासादह्ताया अमत्त नादुमानत इति । आददन्रहणस्युषवानान्तरामः 

त्याद्यभिप्रायम् । तदिदमतिप्रसङ्गापादनेन दुध्रयात्त एवभिति द्वयेन । 

उपसंहरति तस्मादिति । यादृशस्य यद्िरेषणाविष्टस्य यत्फल 

तादश्चस्यत्न तत्प्टखन स्वस्पक्षथास्फटखङ्कर इत । 

भयु घंदह्यस्तोमाव्दयदाव्राद्यष्टस्य फएटसथनत्वावगमादन्याद. 

धभास्थमा भर्फलम् न रदस्ध(दत तुष दस।(माज्रस्याऽन्थफरत्व जात 

नं 1दसावचक्षस्य, तट्स्वरूप खा्श्राष(पाय(द्वप्वरस्तातव्यत्त माह हिषे 



= ५९ 

ज्ञानमेव च राक्तीनां नावापोदापन क्रियाः ॥ २५६ ॥ 

ज्लाधन्तं चास्त्रतस्तास्तु कियामद्न्यकवास्थताः। 
टधवस्थाः; शदाछभदाना दशछाथष्वापि कमसु ॥२५५।| 

आभेन्नत्वेऽपे इदट्षन्ते अजः खस्थातुरष्वापि । 
रूपाऽमेद् प ह साद् मदो ऽ ङ्गाऽनङ्खकारतः ॥२५८॥ 

तथाप्धक्फरत्व चत्त ्त्यात्सचदकरः। 

याजत्वाद्याक्डेषाच चच्रादृषटछतुर्यता ॥२५९॥ 

भदान व्यवस्था चाद्दत्थय माच्या) 

वधाना वाप सवषा साल्लाद् व्यधाहताशपिवा २६ 

परुषां; फल, तेन (ए०नाऽनधोऽतः प्रतीयते । 
नन्चेषु श्रूयते (२)ऽनधां निषेधान्न च कर्ष्यते ॥२६१ 

ते तेन सत(३) उत्स्षाछितो न हिस्यादेति सामान्यानिष्रधो दिस्तान्त 

राण्यचलम्बत हति तेषामेवानथेत्वमवगतं न हिलामाननस्येति । यर् 

क्षापकं शास्रं न कार्कमित्युक्तं तदयुक्ञायत एव । तदेतच्यवरस्थितवि 

षर नैकविधमिच्याह् ज्ञानमेवेति । दृटा च छोकेऽप्याभिन्नङ्पस्यैव कमण 

राक्तिभेदेन व्यव स्थेत्याह व्यवस्था इति! अथ तच भोजनस्थैकत्वेऽ१ 
उपाधिङृतभेददिषव शक्तिव्य्स्था तथा हिसाय। आप अङ्घाऽनङ्धत्वङ्क 

तसेदाश्रकणान्तस्यत्याह रूपाऽमेदे इति ॥ २४१--२५८ ॥ 

तथा सत्यपि चेदेकफटत्वं हिंसायाः ततः क्ियात्वेनेकत्वारक्षवी 

सामश्चमे घब्रह्यहत्थादि क्रियाणां फरसकरः स्यादित्याह तथापीति 

यदि तु न क्रियात्वनेकत्वं कित्वचान्तररूपेकत्वमेवेकफरत्वे. हेतुरशित्यु 
च्यते, तथापि यल्ञित्वाऽविदेषाच््वि्रासायादीनां तुस्यफलस्वं स्यादि 
त्याह यजतेति ॥ २५९. ॥ 

भथ तत्र थागव्याक्तिभेदाद्यवस्था ईिसायामपि तुदयैत्याह भेदादिति 

ननु विदिताऽपि दिला कि नाऽनथोां मवव्यत आह वरिधीनामिति । व 

सीदीनां साक्षालस्रयाजादीनां व्यवहितः; तेन विधिरेवाऽनथत्वपारेपन्थी 

ति । ग्रमाणामावादपि मानथेर्वमित्याह न चिति । न च निषेधवशा 

शाद्पि कल्पयितु हाक्यते तदभावस्य दृशितत्वादित्याह निषेधादि 

-ति# २६०--२६१॥ __ [ _ 

( १) नानार्थो इति किन पु०\ (२) तेनाथ इति किण पु० पा! 
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न च प्रकरणस्थत्वारपुरुषाथ; फलं भवेत् । 
कमोंपकारः कर्प्यस्तु ट्टोऽदृषठोऽथ चा पुनः॥२६२॥ 
कल्पनाव सरस्तच्च (र)नाऽनषैस्याऽनपेश्चषणात् 1 

कऋत्वथश्चापि संस्कारः पकशोनांऽऽरादुपकिया ॥९६३॥ 
दृष्टैव त्ववदानानां निष्पाक्तैः ऋट्वपेक्तिता । 
अआसिचारेऽप्युपायस्था हंसा जाऽघमे उच्चत॥ २६४) 

तस्माद् नङ्कभरूताय दखाधामतङुच्यतत । 

ददे फएटत्येन इयेनादो न विधीयते ॥ २६५॥ 

मावनाविधिरप्येव फरांश्ादिनिवतेते । 

कि च पुरुषा्थपरस्वे सत्यनथ।अपे कद्प्यत्त इति दद्यत\ न चत 

दसत प्रकरणस्थत्वादित्यादह न चेति। किं नाम ताहे प्रकरणस्थस्य फल. 

मत अह कर्मोपकार इति ॥ २६२ ॥ 

क्रतावेवोपक।श्कदपरनाऽवसरोऽनथस्य त्वनपेक्षितस्याभ्वक्षर पच 

नास्तीस्याह कल्पनेति । क्रत्वथाऽप्यसा सस्कारो ना$ऽसादुपकारक 

त्याह कत्वथे इति ॥ २६३ ॥ 

संस्कारो ऽपि हदयाद्यवदाननिष्पत्या दषा न प्रोक्षणादिवद्. 

प्राथ दत्याहु ति । तदेवं निषेध्यत्वम्गीकुवंताऽथफलस्याऽनथेफरत्वं, 

क्रत्वथस्य पुरुषाथेत्वं, खरस्कारस्याऽथकमत्वः द एाथस्याऽ्दएाथत्वामात 

चतुष्टयं प्रमाणविषसत कारिपतामात्त । प्च चाऽसिखाराथं दयेनादाचः 

प्यज्कभूता हिसा नाऽघमरः, कक त्वनङ्गभूताया पफरांश्स्थायामवाऽधम. 

त्वमिति तल्छश्चणा्थंमेच. दयनादिश्रहण नाऽङ्(हसाखक्षणायासत्याह् 

अभिचार ईति । 

यन्त प्र्टांश्स्थापि चोदनाछक्षणताद्चाकनान्तगतत्वाद्धा [चवधय् 

वेप्युक्तं तत्राह उेशदिति । दयेनादौ हि विधोयमरानं फलत्वनाद्ु श्यत 

हिसा, मतुसव विधायते, तवदव च तस्याश्ोदनारुक्चण(र)त्वम् 

तयां दिस इयेनस्ताभ्यतया ठक्ष्यते । न चतावता विधेयत्वम् । न दहि 

यद्धिधिध्रमेयं तद्विधेयमिति विषेयरश्षणम्, क तहि यच्राऽ्प्रवुत्तः पुरुषा 

विधिवशाखवत्चतत तादयवन् । नच फलस्य तदस्त, विधतः प्राग 

च तन्न रागत भ्रचुन्तेरित्य विधेयत्वम् । तथा भावनािधसरप्यधाद्धिष 



अतः स्वतो न धमैत्वं उयेनादेनप्यधमता ॥२६६॥ 
फटाऽनर्थानुवन्िस्वात्तद्वारेणो पचते । 
निराकाङ्ष्स्य चैकेन दधेनस्य न फलदयम् ॥२६५७॥ 
तस्मात् क्ियान्तरादेवा हिखातोऽन्थ उस्यते। 
फरुतोऽपि च यत्कं नाऽनथनाऽनुवध्यते ॥२६८॥ 
केवलग्रीतिदेतुत्वात्तद्धमेत्वेन हीष्यते | 
नल चेष्टाभ्युपा यत्वात् इ्येनादेषेमता मवेत् ॥२६९॥ 
फलं तावद् धर्मोऽस्य स्यनादेः सस्प्रधार्थते) 
यदि येने्टसिद्धिः स्यादनु नाऽनुचन्धिनी ॥२७०॥ 

तस्थ घमत्वसुच्येत ततः इयेनादिवजनम् । 
थद् तु चोदनागम्पः कायाऽकायाो ऽनपेक्षया ॥२७१॥ 
धमः प्रीतिनि भित्तं स्यात्तदा इयेनेऽपि घमता। 
यदि त्वपीतिहेतुषः साक्षाद् न्यचरहिताऽपि वा २७२ 

येष्ववतरन्नन्यतः भाक्तार्फलांशाद्धिनिघत्तः साधनेतिकन्तिवयतांशायोरे. 
वाऽवतरतीति तयोरेव विधेयत्वं न फरस्ये।ति । यत्त पवं फटस्याऽन- 
थेत्वमतस्तदुद्ारेणाऽनथत्वात् ` श्येनस्य न घमैस्व नाप्यघमेत्वं स्वरू 
पेणाऽनथतव्ाभावात् फशरस्य(ऽनर्थानुबन्धित्वात्तद्द्धारेण श्येनो ऽप्यधर्म 
इत्यु पचर्य॑तहस्याह अत इति । नन्वनथांचुबन्धित्वं चच्छ्येनस्योच्यते सा- 
श्वादेव तदुच्यतां किमुपचारश्रयणेनाऽत आह निराकारक्षप्येति । विहि. 
तस्य तावन्न प्रत्यचायफलत्वं युकम्, अभिचरेणेव श्वुतेन नियाकाष्क- 
स्व(दपि नान्थकदपनम् , तस्माच्छयेनल।घ्वार्द्धलादख्यात् क्रिषान्तस' 
देवाऽन्थो न रयेनस्वरुपादिति । मा भूदधर्मत्वं, धघरेस्त्िं फे न 
भलत आदद फर्त शति । ताद्दपेव ध्ैत्वप्रसिद्धे(रेति चोदयति 
नन्विति ॥ २६५--२६९ ॥ 

 परिदरति फकर्मिति । इयेनः समीदहितस्प्र रशा्ुवघस्य साधनं सोऽपि 
भरत्यवायस्येत्पेषा तावदथेस्थितिः धर्मशम्दाथंत्वं तु दयेनदेः कीटशमि 
ति लोकाऽनु सरेण सम्प्रधार्यं निर्णेतव्यं नात्रामिनिवेश् इति 1 सम्भ्रधा 
ग्णमेच दशयति यरेति अयेण । कायोऽकर्यति। यत्केवङा5ऽभ्थुदयनिमिततं 
तत्कायैमितस्चाऽकार्यमिति । 



. ९५५ 

सोऽधश्चोदमार्थः स्यात्तदा इयेनेऽप्यधमतःः । 
घस्तु दिंसात्वसाधम्याद्वाद्यवन्चोदनास्वपि ॥२७द॥ 
वदेद्नथेदेतुस्वं तस्ाच्यागमवाघनम् । 
तमनादत्य यो ब्रूधाद्यागददिरप्यसरौ चदत् ॥२७४॥ 
स्वगीदिसाघना शाक्तिं किथात्वाद्धोजनादिवत् | 
गीतामन्त्रार्भवार्दैयी कर्प्यतेऽन्थेहेतुता ॥२७५॥ 
प्रयक्षश्चुदिबाध्यत्वात्साऽन्यार्थैस्वेन नीयते । 

 शिष्थान्प्रस्थविरिष्टत्वात्सुचते दिककषाक्ययो; ॥२७६॥ 
अद्ाक्तेोभपोः साम्पान्न सूत्रेहिवस्यसुच्रम् । 
प्रागुक्तपरिसंख्यायाः फलमेतत्प्रका इते ॥२७७॥ 

 यक्िविति 1 आगमा.ऽनाद्रे चातिप्रसङ्ग इत्याह तमिति । नु विदिताऽपि 

 हिसलाऽनथेदेतुरिति भन्ा्थवादेतिहासपुराणभ्योऽवमम्यते । तथा दहि 
भगवद्वीतास- 

श्रयौन् द्रव्यमयाद्यज्ञाञ्क्षानयन्ञः परतप । 
` विधियक्ञाजपयन्ञो विक्षि दशभिशैगेः ॥ 

। इति दिंसायोगादेव विधियक्ञस्य निन्दा । तथा मन््रवर्णोऽपि धयत्पश्ु 

-मौयुभश्ृतोरो चा पद्धियदहते, अञ्चिमो तस्मादेनसः विदवान्मुञष्व्टस' 
दति सञ्क्ञपनादेनों दशयति ¦! तथा ऽन्यान्यपि वचनानि, अत आदह 
गीतिति । प्रत्यक्षया श्रुत्या ्दंखाया विदहितच्वान्तदिरुद्धत्वादेषामथ 
वादमाच्त्वामेंति । 

अन्न भाष्यकारेण “नन्वश्क्तमिद सूत्र मिलयथद्यावेधो चाकयम 

दाद् दाक्तिमाश्ङ्खय “तत्त वैदिकेषु न सृत्रष्वित्ति (१) परिहत, तदा- 

क्षिपति शिष्यानिति । पकस्य बाक्यस्याऽनेकाथेवि धावशक्तिस्ताचद्धेद 

सूच्रयोस्तुट्था । यदि परं सूत्राणां भ्रमाणान्तरावगताथंत्वात्तद्शेन 

चाक्यस्ेद्ादिनापि व्याख्यानं न दुष्यतीत्युच्यते तदपि न युक्तम्, खतरा 

णामपि श्लिष्यास्प्रत्यनवगताभैत्वादित्ि। समाधत्ते प्रागिति । सत्यम्, 

८ १) नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावथावभिधातुम्, चोदनालक्षणो. धम। नेन्द्िणादि 

रक्षणः, अर्बु धमो नाऽनथ इति । , एकं हद् वाक्यम् , तदेवे सति भियते । उच्यते । 



९६ 

सरेषु दनय युक्तया पतिरेषापि युञ्यते । 
तस्माद् घतते सरं तन्त्रं चा शाक्तिपेदतः ॥ २७८॥ 
एकदेशाऽनुमानाद्वा दे सृजे परिकस्पिते। 

इतरेतर सामीप्थादेतावे परस्परम् ॥ २७९ ॥ 
करूष्येते वाकथदाोषाथ साऽस्याऽचवयवकःल्पना । 

शिष्यान्परव्य(ेविशेषः स्याख्यातृभिस्त्ववगतार्थैरनया युक्तथा प्रमाणा. 

स्तरावगता्थेतया वाक्यमेदगत्तिरपि कथं चिद्युस्यते कन्म, दशिता 
हि परिलंख्या सति खमस्भवे वाकधभेदादिदोषाणां वजेनं नास्तीति त. 
स्फ प्रकादि तमिति । यत्त पवमततः सकखमेव सुजमथंद्वयप्रतिपादनाय 

द्विरावसनीयमिव्याद तस्मादिति । अत्रे सुत्रं चोदनाखक्षणो धमं इत्ये. 
वभ्परम्+ इतरदरथो धमे इ्येवम्यरम् । पूवे्राऽथे्रहणमुत्तस्सृजसिद्ध- 
स्वादञुवादः । उत्तर चोद्नाखक्षणदाव्दः;ः पृ्चसिद्धत्वादनुघादः । 

प्रकारास्तरमाह तन्त्रमिति! धर्मपदं चन्त्रोडचरितमितसम्यां परत्येकमभि- 
सम्बध्यते, विषध्यद्युवादाश्नयणात् । पवं द्यादछत्तिदोषो नातीव मिष्य. 
ति, सत्यप्यथद्वयनिमित्तवाक्यभेदे । तदयं सूजाथेः । यञश्चोदनारक्चषण 
हत्यनूद्य ख धम इति विधीयते ततो योऽयं धमः सोऽथ प्व नाऽन्थं 
इति ॥ २७० ~ २७८ ॥ । 

भाष्यकारेण भञ्िन्नयोरेव बाकययोरिमाषेकदे शा ?(२)'"विति ` वदता 
 सुघद्वयमेव कदिपत्तं, तदश्ेयति एकदेशेति ! अर्थो धमं द्येक सूत्रम, 
अपरं चोदनाखक्चषण इति । अस्य लाकाष्कुत्वादनन्तरसुघ्रागतो धमे 
ब्दो.ऽसुषङ्घेण तदरेकदेश्चतयाऽनुमीयवे, चोदनाखक्षणो धम इति । नन्वे 
वमथौ धमे इत्यत्राऽ्खोदनाछक्षणस्यापि धमैत्वं चोदनालक्षणो धर्मे 
ह्यत्ाऽन्थस्यापि स्यादत आदह इतरेतरेति अर्थो घम ह्यतो धर्म॑शब्दये 
ऽसषज्यमानोऽन्तर्णौीताथं पवं चोद्नाठक्षणसूत्रेऽनुषज्यत, न तद्- 
नादरेण स्वतन्त्रं धर्मपदमवयवस्वेन करप्यते, ताद दास्याऽसन्निदित. 
स्वात्, तेनार्थत्वविरिष्ट एव चोदनालक्षणो धर्मोऽर्योऽपि चोदनाल- 
क्षणस्वषिशिष्ट एव घर्मो न व्वविद्िष्ट इति न कश्चिद्दोषः । 

( १ ) प्रत्यविशिष्ट इति पा० । | 
( २ ) अन्यतोऽवगतेऽथ सूत्रमेवमथैमिदमि्यमगम्यते । तेन च एकदेशः सूत्ये 

इति सूत्रम् । तत्न भिन्नयोरेव वाक्ययोरिमविकदेशावित्यवगन्तम्यम् । भथवाऽयैस्य सत. 



विकिश्ार्थाऽनुकादितस्वाद्थ त्यपि भाविते ॥ २८०॥ 
वाक्यभेदः स एवेति संज्ञातन्त्रस्वघुन्तरम् । 
अं वा प्रत्युएादाने संज्ञालक्षणशब्दयोः ॥ २८१ ॥ 
तन्वं लन्णच्चब्दो वा चाच्यो धर्माऽथैकाज्दयोः | 
धमं सामान्यतः सिदध प्रमाणं कथ्यते यद् ॥२८२॥ 

यृन्तमेव सदाऽथत्वं किम पुनस्च्यते । 
चो दनालक्षणस्वस्य धमै प्रति विपेयता ॥ २८३२ ॥ 
लम्पततेऽथोलुषादेन संजयो छयन्यथा भवेत् । 
तथा च येऽप्यनथस्य साधनत्येन कल्पिताः ॥२८॥ 
निषेषेस्तेऽपि धमः स्युख्योदनालश्चणत्वतः 
तश्सादथोऽपरित्यागाद का्थग्रहणं यथा ॥ २८५ ॥ 

“अथ वा ऽथस्य सतश्चोदनालक्षणस्य धमत्वसुच्यते इति पका- 
म्रवः्रति भाष्यं तदाश्चिपत्ति विरिषति। विकिष्टायुवषदेऽपि हिवा- 

कयमदो स्त्रवति । तस्मात्पृर्वाक्तम्च धमपदतन्नत्वं वाकयमेदस्यो- 

तरमित्याह इतीति । सक्ञााष्देन ध्मपदभुच्यते । अथचोदनारुक्षणल्ञ- 

दयो तसाभ्यां तन््रसम्बन्धो चाच्य द्स्याह॒ अथमिति । अथ प्रच्युपादा- 
नमित्य(९)धरपदेनाभयोः सम्बन्ध इत्यथः ! सुत्राथंश्च ध्मपदेतन्त्त्व 

वद्धश्ौयितव्य दति । चोदयति घम इति । चोादमालश्चणाऽ वादेन धमः 

त्वाचिघावनर्थस्थापि चोदनालक्चषणस्य सद्धावा्तच्याचृत्तयेऽथवदथत्र 

हणम् , घमाऽनुवादे तु चोदनालक्षणत्वविघो धमस्याऽथाऽव्याभचा- 
रादवि्ेषणम्रथेग्रहणमनर्थकमिति । 

परिहरति चोदनेति । सत्यमस्थां कचनव्यक्तावविशेषणमथपद् नि 

त्याऽनुवादोऽस्तु तथापि नाऽनर्थंकम् । अथाऽजुवादबरेनेच हि चमा 

ऽलुघादेनैव चोदनालक्षणत्व विधिरितीयं वचनध्यक्तिलभ्यत्, अन्यस्या 

पूर्वैक्तवाक्यसेदपरसङ्गान्ित्यभ्राप्त्यभावाद्धिष्युवादाऽयुपपत्त , तद् 

मवि तु चोदनालक्षणो धमे इत्येताचति खतरे द्वयारपि सम्मवात्छरायः 

स्यात् । ततः को दोषोऽत आह तथा चति । वयस्लम्भवे षि चा्दनाल 

क्षणाऽनुचदेन धंमैत्वविधिरपि परिगृह्यत, कथा च सत्यसति चाय 

पदेनर्थस्यापि धमेत्वं स्यादिति । तस्मादचनन्य्॑तचन्तरपारच्र्दणा- 



कभ्यते वचनव्यक्तया स स्यादथोनुवादतः। 
9 [न & ॐ ~ 
चिद्धोषणादधिना चैतद्थसापथ्यकारितम् ॥ २८६ 
कथ्यते भाष्यकारेण फं हिं सादि वजन् ॥ 

इति नोदनासूननं द्वितीयम् ॥ 
न 

तस्य निमित्तपरीः(१) ॥ ३ ॥ 
'प्रतिज्ञाव्यलिरेकेण जाष्यकारेण यद्यपि । 

ऽनथेस्य धत्वं परिहतमधेग्रहणमित्याहद तस्मादिति । अर्थाचुवादेन दि 
सा वचनव्यक्तिः सिध्यति । यथाथश्लब्दाऽपरित्यागेनेकाथं वाक्यं मच. 
वि, सा च ध्मानुवादेन लक्षणविधिरित्ति नियमे(र)षवारन्यस्यां वा. 
कयमेदापत्तः । तस्मान्तत्सिद्य्थमथश्चब्दो ऽनु बाद भूतः प्रयुज्यत इति । 

यदेवा चचनण्चक्तिः कथं तर्हिं भाष्यकार '.ऽनर्थो ध उक्तो 
मा भूदित्येवमर्थग्रहण'> मिति चिशेषणत्लमथक्चब्दश्य दशंयत्यत आह 
विरोषणादिति । नेदं विश्चिषणत्वकथनं विनैव विरदाषणाव्थशन्देसामयथ्यैका- 
रितामिदं हिखादिवञ्न एङ भाष्यकारेण कथ्यते तद्रेनेव हि वच नव्य- 
त्तयन्तश्परिग्रहाद्धिसादीनां घर्मच्वेन वर्जनं कभ्यते, तदमवि तु चोदना 
लक्षणाऽनुवादेन धघमंविधरपि सम्मकाद्धिसादीनामापि धर्मत्वं स्यादित्ि। 

अथ वेत्यादि भाष्यं यदा्िप्त तत्समाधानं का इद् विरोषण्धिनेति । 
अथमैः। नैवायं वहिष्टाचुवाद उच्यते, कि तिं विनैव विशेषणाद् 
यपदसामथ्यैकारित यत्फङं च चनष्यक्तिीवरेषपारेश्रहद्वारेण र्दिसरादिः 
वजन तदेवेदमुच्यते । वचनभ्यक्तयस्तरपरिग्रहार्थमथ वेत्यादिभाष्यमि- 
ति यावत् । अयं च भाष्यार्थः । भथेस्य सतो यद्धमेत्वं तथ्योदनालक्च 
णस्येव्युच्यत इति । अस्य सत इति निव्याऽयुबादतामर्थशब्दस्य 
द ् रायतीनि ॥ २७९. ॥ २८६ ॥ __ ष ि 

इति श्रीपाथसारथिमिश्नरविरचिते न्यायरन्नाकरे द्वितीयं चोदनासूत्रम् । 
--- ~----- "र क अ 

त॒स्य निमित्तपरीष्टिः 
'उक्तमिद्मस्माभिश्चोदनानिमिन्तं घर्मस्य ज्ञानमिति तत्प्रति. 

क्षामा्रेणोक्तम्” । ( हा.मा१. १.३. ) इति भाष्य तदयुक्तम् भ्चोः 
दना हि भून'"मिष्यादिना युक्तेरपि दरशितत्वरादत आह प्रतङनिति खद्धेः 

{ १ ) तस्य, धमविषयकतत्वज्ञानस्य निमित्तं कारणं तस्य परीष्टिः परीक्षा :(न्कि- 



५ 

यक्ष्यमाण स्व पक्चस्य युक्तिः पू निदर्दिता ॥ १५ 
प्रतिन्ञामाचभित्येतजेभिनेमतद्खुर्यते' | 
वृत्तिकारोऽधिकं वाऽपि भूतादि दारमल्नकीत् ॥२॥ 

इति निमित्तसूत्रं तृतीयम् ॥ 
~य 

एक. क प् १. षै [प न्व 

सत्सप्रयाग पृखस्ान्द्रयाणा बद्जन्म तत 
~ श, # क ^ ष १ 

परत्यक्षमानामत्तं वियमानोपटम्मनत्वात्(१) ॥ ४ ॥ 
चप्थते दुच्रमेदृन येन पत्यल्षलक्षणस् । 
तेन सच्स्य सम्बन्धो खाच्यः पूरव॑प्रतिज्ञषा ॥ »॥ 

लक्लषणस्याऽभिधानं तु केनांशेनो पयुज्यते । 

न । परिहारान्तरमाह दृरतैति  प्रतिन्ञाताऽथैखाघनाय युक्तिसुपारेष्टादेव 
वक्ष्यते, पृचै तु भूतादौ सामथ्यकथनद्वारेण प्रतिज्ञातार्थष्य (२) सम्भा 
वमामान्नरमाचक्सुक्ते न स्षाधनम् , अतं स्वाभप्राखणा-प्प्युषद्न्न प्रत्त 

ज्ञामाजाऽमिधानामति ॥१॥२॥ 

इति तृतीय निमित्तसृन्नम् । ̀ 
[4 - नि षि 

` सर्तपपोने पुरुषस्योद्धयाणां बुद्धिननय तस्पस्यक्षपनि- 
पित्त विद्मानोपरुम्भनलसादिति । 

भवदासेनेतत्पृत्रं द्विधा कृत्वा सत्सप्रयोग इव्येवमा दिं (्वत्प्रव्यश्च 

मिदयेवमन्तं प्रत्यक्चषछक्षणपरम् , अनिमित्त'मिस्यादि च तस्य धमै प्रत्य 

निमिन्तत्वपर व्याख्यातम् , तदुपन्यस्य दूषयति वण्यैत इति ॥ १९॥ 
न केवलमसङ्कतिरनुपयो गो ऽपी त्याह रक्षणस्येति । द्ंदा. हि पूवैः 

प्रतिज्ञा चोदनैव, प्रमाणमरेवति च। तत्र कर्मिच्रये छक्षणोपयोगः 

काख षाऽस्मिन् . कोपयोग इति । लक्षणं च कथयन् किमित्यन्ुमा- 

( १) पुरषस्येन्दियाणां सति, वियमाने विषये संप्रयोगे सति यद् बुध्या ज्ञानस्य 
जन्म तत् प्रत्यक्षम् । ईश्यं यत् परत्यक्षं तद्धमक्ञाने ऽनिमित्त, नोत्पादकम् । प्रत्यक्षप्रमा 

साधनीभूतानीन्ियाणि धर्मप्रमां न साधयन्तीति फङ्ितिम् । तत्र हैतुमाह--वि्यमानस्य, 
| ॥ ८ क त ष [ ~ 



किम चाऽलुमानादेखक्षणं नात्र कथ्यते ॥ २॥ 
म तावद् प्रमाणत्वं तेषां नाप्य(शश्वुद्धिषु । 

शाक्यते ऽन्तगैतिचक्तं नच खक्षणतुल्यता' + ३ ॥ 
न चापि सिडिरेषां स्यादथसप्रत्यक्षछक्षणात् । 
न हि तत्पूर्वकं सर प्रमाणमिति निधितम् ॥ ४॥ 
प्र्यक्षरक्षणोक्तिख् नाऽनुमानदेरक्षणात् | 

विना न सिष्यतीस्येवमाचतेपो न युज्यते ॥ ५ ॥ 
तदेतत्पूवकत्ये धीन च तद्छक्षणाइ्केत् । 
तदुक्तेवांऽनुमानादि किं न स्थात्तद्पूवेकम् ॥ ६॥ 
न च लश्छण मदस्य खश्पेधत्तयोरपि । 
प्रतक्षरक्षणादेषां कथं विद्वधारणा ॥ ७॥ 
प्रसिद्धस्वादव। स्यत्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसञ्यते । 

नादेखेक्षणं न कथयति; न हि तेषामप्रामाण्यम् , नापि प्रत्यक्चान्तभां 
वः। तदनन्व्मावादेव च न लक्षणमप्येकम् , अततस्तेषामपि पृथग्व 
न्य छक्षण(मत्याह किमथमिति सरद्धन॥२॥२३॥ 

स्यादेतत् , भ्रत्यश्चलक्षणोक्ताचथीदितरेषां तत्पूवकत्वमेव लक्षणमुक्तं 
भवतीति; त्राह नचेति । प्षांन रक्षणस्य सिद्धिरेत्यथं दति । कथ 
न स्िद्धिरित्यत आदह न दृति । आतिव्यपकसिद् छक्षणमप्रमणेऽपि स्म 
स्याद) भावादिति । न चाऽऽक्षपो ऽपि सम्भवति, विनाऽपि तेन भ्रत्य. 
क्षङक्षणो पपन्तोरेत्य।ह प्रत्यक्षेति ॥ ५ ॥ 

किं च तत्पू्चैकत्वमपीति तेषांन प्रत्यक्षरक्षणंनाऽवगस्यरते किमु 
तस्य लक्षणत्वमित्याह तदित्ति। भनुपपत्थनवेऽपि तत्पूवंकत्वमा क्षिप्य. 
त । विपरीतमपि [क न श्वाद्ित्याह तदिति ॥ ६॥ 

सिध्यतु वा तेषां सामान्यतस्तत्पूषेकत्वम् ; यस्त तेषामवान्तरल. 
क्षणभेद्ः स्वरूप भियत्ता बा तत्वे न प्रत्यक्षङश्चणनाऽवधायेत इति 
वक्तव्यमेच तेषां लक्षणमित्याह न चेति ॥ ७ ॥ 

अथ काकप्रसिद्धत्वात्तषां लक्षणं न वक्तभ्यं तत्प्द्यक्चेऽपि स्यादि. 
स्याद प्रसिद्धत्वादिति । तेन बहु(रोप्रमाणेश्चु यदेकस्य कक्षणक्ररणं तदित- 



~ १०१ 
>+ 4९ ५ भ (९ 

तनाऽन्यपवारसख्याय खन्न मूटन चोच्यत ॥ ८ ॥ 
५, ५, ५ [अ ट 

न त्वेकं लक्षयेदेषु बुद्धपूवे कथञ्चन । 
सस्मवत्येकवाक्यत्वे चाक्यमेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥ 
(न चाप्येतेन सुञरेण प्रत्यक्चं लक्ष्यते स्फुटम् 

किप [य [काक ( तद्।भासे ऽपि तुटषस्वात्' खभन्ञने(१)कवजेनात् १०॥ 
[ना © #9 [9 [3 

तद्धीन्द्रधाथे सम्बन्धच्यापारेण(२) प्वेना जवेत् | 

केन वचितसंप्रयौगे तु चरान्त्यादि स्पा न्नियोगतः ॥११॥ 
ग्राद्येणाऽन्येन वेस्येतत्छरतं नेव विन्तोषणम् । 

संप्रथोगस्य येन स्थाद्विरेषो क्ष्यमाणवत् ॥ १२ ॥ 
,५। [० [० नभय 

अल्ामस्य च मर्वाऽस्प जतत्कारण रक्षण । 

तत्संप्रयोगहस्येचं पाठाम्तरसुदाष्टलम् ॥ १३॥ 

परिखख्यां वा मुदढतां षा सूत्रकारस्य गमयति, न ह्यन्यथेकस्य रक्ष. 
प युक्तमित्याह । तेनेति ॥ ८ ॥ 

वाक्यमेदश्चैकवाकयत्वक्लम्मवे न युक्त इत्याह सम्भवतीति ॥ ९ ॥ 
क्षणमपि चतद्।भाखसङ्करादयुक्तमिव्याह न चेति पाद्च्रयेण। 

अस्यद्पं चे तदुच्यते वदाभासेु तुव्यत्वादिति, स्वप्तच्चानमेकं वजेधि. 
त्वा सर्वैष्वाभात्तष्वनुमानादिष्ु च तुख्यभिदं लक्षणमित्याह स्वप्नेति ॥१०॥ 

कारणमाह तद्धीति । स्वभरज्ञानमेव दीन्द्रियाथेखम्बन्धाद्धिना मवति, 

तदतिरिक्तं त॒ सर्वमेव भान्त्यादि केन चिद्यनेन्द्ियस्य सम्प्रयोगे ख 

त्येच सवतातस्यस्त्यत्राऽतव्यान्तः दान्द्रधाङ्यलस्बन्यरारहत्य बाह्यान् 

यविष्यम् , भास्मेन्दरियसन्निकषैस्य स्वे सत्वादिति ॥ १९ ॥ 
ननु ग्रद्येण सप्रयोगो कक्षं, तथा च वक्ष्यति इत्तिकारः "यदा. 

भासे विश्न तेन सम्प्रयोग" शति । न चासावयुमनादिषु (न्ती वा 

ऽस्ति, घूमादिशुक्तयादिसं युकतेन्दरियवहया दिरजतादिषु उपजायमान 

त्वएदतो नाऽतिञ्यातिरितयाह प्रयेति । सम्भ्रयोगमत्रमिदापात्तं न प्रा 

ह्यविद्तेषणं वक्ष्यमाण दव दृत्तिकारमते व्यस्तन तृच्छन्देन, अताऽस्त्ये- 

व!ऽतिव्यान्तिरेति ॥ १२॥ 

यत पव यथावस्थितं सन्नं लक्षणायाञसमधमत प्व चुत्तिकारण 

तर्लम्धयोग हति प्राडान्तरमुदाहवभित्याद जसामभ्थमिंति ॥ १३॥ 



१०९ स्यायरनाकरार्य 
9 © क, , 

तेनान्येनापि स्योने चक्षुरा देखदुल्थित्तम् । 

विषधाऽन्तरकिज्ञानं तत्प्रत्यक्षं पसङ्धते ॥ १४ ॥ 

सत्संप्रयोगनिर्देको व्पथश्चेदेतदेव हि । 
प्रतिपाद्यं परस्थापि रक्षणाऽसिद्धिरेव च ॥ १५ ॥ 

स्वभराकीनां जिश्रन्तिवां फलं तस्य भविष्यति । 
तस्माद्विध्यनुवादित्वं नाऽलुन्ते रुश्चणे मवेत् ॥१६॥ 
तेन मैषा चचोव्यक्तिगत्सतीन्द्रियसङ्घने । 
विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥ 

प्रत्यक्षं यज्ञने सिद्धं तस्येव घभेकत्वतः । 
विद्यमानोपरुम्मत्वं तेन धर्मऽनिमित्तता ॥ १८ ॥ 
एवंलक्षणकलत्वं च न स्वरूप विवक्षया । 

+ 

उपसहरति तेनेति ॥ १४ ॥ 
ननु येन केन चिच्सप्रयागर्य सवेज्ञानस्ाधारणत्वत्तदुपादान- 

मन्कम्, अतस्तदुपादानादेव ग्रह्यचिशेषणसिद्धिरिति शङ्कते स्स 
प्रयोगेति । दुषयति एतदिति । परस्य छक्षणं दूषचतोऽप्येतदेव प्रतिपा - 
द्म(रोभ्यभिचाराद्विदोषणोपादनमप्यनथैकं ठक्चषणं चातिर्याप्तत्वाश् 
सिध्यतीति । न हयानर्थकत्वम्रत्रेण वाचकमन्तरेण प्राह्यविदोषगस्िद्धि - 
रिति स्यादेव क्षणस्याऽतिव्या्तिरिति ॥ १५ ॥ 

स्वप्रादिष्य।चुत्तिफलखत्वाद्का नान थेक मित्याह स्वपरेति । आदिद्रान्द 
भूतचिन्तादिक गृह्यतदति । तस्मान्ना।सेपन् सूत्रे ठक्षणमचुपात्तस्वाद्धि 
धातुमनुवदितुं वा शाकयमित्याद तस्मादिति ॥ १६ ॥ 

ये च लक्षणाञुवदेनेवाऽनिमित्तपरं सूत्रमिति मन्यन्ते तक्गिरसा- 
थेमचुवादनियकरणम्, न हयनुक्तस्याऽद्धुवादो ऽपि सम्भवतीति । तस्मा - 
केषा वक्ष्यमाणा चर चनव्यक्तिः सूचस्येत्युपरस्षहरति तेनेति ॥ १७॥ 

का तर्दत्यत्त आह प्रवयक्षमिति। यहोकप्रखिद्ध प्र्यक्चं तस्व. सर्लप्र- 
यागजत्वचम॑योगाद्किय मानेपखस्मनत्वम् नेन घम मविष्यत्यस्य अ. 
`निमित्ततेति ॥ १८ ॥ 

ननु भाष्यक्रारेण "प्र(करत्यश्चमनिमित्तमेषलक्षणक दि तत्" इति चद् - 

( १ >) अक्तवज्ञानसाधारणत्वादिति पाठः; क्वचित् । 



एवेलिङ्खकमित्येत्तद्ाष्यकारेण वण्यते ॥ १९ ॥ 
यत्तोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं विद्यमानोपलम्भनम् । 

तस्मान्न प्रसिद्धेन गम्यताभनिमिततला ॥ २०॥ 

परत्थक्षत्वमदो हेतुः शषहे तुप्रसिडये । 

ता लक्षणाऽनुवादो दक्ितोऽतः कथमनुबादो न सम्भवतीस्थुक्तमत 
आदह एवमिति । न पत्यक्चस्वरूपापेक्चमेवंटक्षणकत्वम्, न प्रत्यक्षस्वरूपं- 

तेन लक्ष्यत इति लक्षणवाचोयुक्तिः, किं तु धभ प्रत्यनिभमिन्तस्वेयेन लि 
दधेन ठश्ष्यते तद्छक्षणकं प्रत्यक्चभित्यथे इत्ति ॥ १९॥ 

च्छि त्िङ्गमत आद यत इति । भ्तस्येवंधर्मेक्षत्वतः दप्युक्तेन सत्सं. 
भ्रयोगजस्वन हेतुना प्रसिद्धो विद्यमाने पखम्भनत्व नाम परत्यक्चस्य ध 
मोऽस्ति, तस्मात्तेन धरसिद्धन।ऽनिमिन्तता गम्यत इति भाप्या्थः-॥ २०॥ 

सत्संश्रथोगजत्वस्येव कुतः सिद्धिस्त्यत आह प्रत्यक्षमिति । तदे 
ते जयः प्रयागाः, प्रत्यक्चमनिमित्तं विद्मानोपलम्भनस्वाद्, विद्यमानो. 
परसम्भनत्व च सत्सप्रयोगजत्वात्, सतसप्रयोगजत्वं च प्रत्यक्षत्वादिति । 
सत्संभ्रयोगजत्वं भचिष्यदुष्टथनुमाने मधेन्द्रियसयोगजेऽपि सम्भवाद् 
नैकान्तिकं न विद्यमानोपलम्भनत्वं साधयितुमरुमिति चत्; न, अस- 
त्संश्रयोगजस्वात्; वन्तेमानवचनो ह्यय सच्छन्दः, सच सप्रयोगसमा. 
भाधिकरणः, तेन वत्तमानात्सप्रयोगाद्यञ्ज्ञानं जायत. तत्सरस्तप्रयोग- 
जम् । न चषंभावो ऽुमानस्यास्ति, तद्धि संप्रयोगे लिङ्गक्षानोत्पादनेन 
निवृत्तव्यापारे पश्चाष्िङ्धश्षानेन जायते, भतो न सत्संप्रयागज्मिति ना. 
स्ति व्याभेचारः। तदहि भवदासपक्चेऽपि लक्षणस्याऽचुमानाद्ाचतिव्या. 
सिन स्यात् । स्थादिति ब्रूमः । तेन दि सच्छब्दः संप्रथुर्पमानवचनो - 
व्याख्यातः, सत। संप्रयागः सत्संप्रयोग इति । असुम्रानादिकमपि स- 
तेच छिङ्गादिना इ्द्रियसखप्रयो गाज्ञायत इति भवत्यतिव्याक्षिः। यदितु 
सोऽपि सच्छब्द खश्रयोगविदरषणं व्याचक्षीत ततः पी तशशङ्वादि विषयेषु 
प्रत्यक्षा मातसतेष्वत्तिग्यािर्वक्तव्या नाऽनुमाना दि ष्विति । 

ननु प्रत्यक्तमनिभित्त विद्यमानोपरुम्भनत्वात्, चिद्यमानोपरम्भ. 
नत्व च सतघंप्रयोगजत्वावः सच्छे प्रयोगजत्वं च प्रस्यश्चत्वादित्युक्ते को. 
दान्तः । न तावत प्रत्यश्चम्, पक्षसषपक्षयोरेकत्व!ऽयोगात् । नाप्यप्र- 
स्यक्चम् , तत्र प्रत्यक्षत्वस्य देतो दै यिट् मशक्यत्वात् 1 प्रसिद्धं चास्म 
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अस्मदादौ प्रसिद्धस्वाश्योग्यथमधिधीयते ॥ २१॥ 
प्रकृतेन च क्षम्बन्धः द्ोषाऽप्रामाण्यदक्नात् | 
तद्प्रामाण्यसिद्धिख सम्बन्धादेरमीक्षणात् ॥ २२॥ 
क्ाक्यमन्याप्रमाणत्वमिति खुचेने पञ्चते । 
न च पर्थतुथोगोऽच्र लक्षणाऽलुपथोागत्तः ॥ २३॥ 
न च न्युनाऽत्तिरेकादिप्रसङ्खो लक्षणं प्रति । 
सर्बधा रोकसिंद्धत्वाद्धर्मोऽय ताव दिष्यते ॥ २४॥ 
ततश्च सगतृष्णादि न प्रत्यक्षं प्रसज्यते | 
-अनिभिनन्नप्रसङ्खस्तु तस्यापि म॒ निचा्यते ॥ २५ ॥ 

मित्त्वं च, अतोौऽशे सिद्धसाध्यता स्यादत आह अस्मदादावित्ति, यत 
पवास्मधादो सिद्धं प्रस्यक्चस्य सत्सप्रथोगजत्वाद्कम् , अत पव सिद्ध. 
साध्यत्तापरिहाराय योभिप्रत्यश्चाथमरवेद मन्चुमानम् । आरि्मेश्च प्रस्यश्चवि 
शोषे पक्षीकृते ऽस्मदादिषत्यक्ष इष्टान्तः । तच्र हि प्रक्िद्धा भत्यश्चष्वदिः 
सत्सप्रयागजत्वादेना व्याप्तसत ॥ २१॥ । 

नच ठक्चषणपश्चवत् प्रकृत!ऽसंगतिरिच्याह परकृतेनेति " शषाणां शाब्दा. 

-तिरिक्तानामध्रामाण्येन चोदनेवेत्यस्यांशयस्य साधनादिति । ननु प्रत्यक्ष. 
स्येवाभ्चाश्प्रामाण्यसुच्यते नान्येषाम् , तत्कथं दाषासप्रामाप्यमत ह 
तदिति । प्रत्यक्षगरहाते हि धमे तत्छंबन्धः सादय चाथान्तरस्य द्ाकयत्ते 
ग्रहातु नन्यथा । तेन प्रत्यक्लाभनामत्तस्वकथनाद्व तन्पुरु प्तारप्रा- 
माण्यसिद्धिरिति ॥२२॥ . ॥ _, 

नु लक्षणपश्चे यथा तेषामपि लक्षण वक्तव्य तथा किमित्ति तषा. 
मपि सुत्रेणवाऽनिमित्तत्वं नोच्यते ऽत आह शक्यमिति । भ्रत्यक्चाऽ्निमि- 
तथेव तेषामप्यनिमित्तत्वं शोकयमवगन्तुमिति न सत्रे निबद्धम्, क 
क्षणं त॒ पत्यक्षलक्षणादसिद्धत्वाद्वक्त्यामिति । यश्च सक्षणाञ्चेपयोभे(९) 
पयद्ुयोगः यश्च स्यूनाऽतिरेकादिदोषः क्ष सर्वोऽपि लक्षणाऽनङ्गीका- 
रादेवे परिहत इत्याह न चेति । नस्वनिमित्तत्वे ऽपि सतस्लंप्रयोागज्ञ परत्य. 
क्षमिस्येवाख्यतेऽता.ऽस्त्येवाभासेस्वतिप्रसङ्खोऽत आह सर्वथेति! नहि 
यदेवेविधं तत् प्रत्यक्चभित्युख्यते करि तु यत्प्यक्षं तदेवेरूपत्वादनिभि- 
तमिति | अस्ति चाऽस्यायं धरो छोकसिद्धो यद्यन्यदपि तथाचिधम 
सित भगतृष्णादिज्ञनि तदपि भवत्वनिमित्त न तु तस्य प्रत्यक्षव्वाप- 



कै ५, 

£ अताताऽनागते ऽप्यथ सक्षम व्यव हिते ऽपि च। 
ष्ठ, 

प्रत्यक्षं योगिनाभिष्टं कथिन् खुक्तात्मनामपि॥.२६॥ 
 . विद्यमानोपरम्भस्वमसिद्धं तच्च तान्प्रति । 

भाविष्यत्वस्य वा हेतोस्तदाद्यव्येसिचारिता॥ ८७ ॥ 
मा भतामिति तेनाऽऽदह लोकसिद्धं सदित्यम्'। 
न लोकन्यतिरिक्तं हि परत्यक योगिनामपि ॥ २८॥ 

। प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि वद्यमाना पलम्भनम् । 

य दुक्तं भ्यो ग्यद्चमभिधीयतः (१)इति, तत्ेयमाशाङ्का भवति, योशि- 

ध्त्यक्चस्य वा किन सिद्धं विद्यमानापरम्भनस्वं येन तत्साभ्यतेऽत 

„ . आह अतीतेति साद्धदयेन । योगिनां हि माचनाबखज प्रत्यक्ष स 

ऋऽ तीताऽनागतसुषक्ष्मादिविषय घमाऽधमांवपि गाचस्यतातिशा 

च्कयादयो मन्यन्ते; स्वमावत पवबाद्मानः सखवेक्षाः, ते देहाषघरणेनाच्रत 

चान! फि चिदे वेह्द्रिसादिवशेन जानन्ति, निमुक्तदेदाचरणास्तु मुक्ताः 

प्वेमनागतादि जानन्दीत्यारताः। ताचू प्रत्यसिद्ध 1वद्यमानापलम्भ- 

नत्वम् । तथा'चविद्माना पलम्भन प्रत्वक्षामति वदतः सूच्रकारस्य "धर्मो 

न प्रत्यश्चः, भविष्यस्वादनागतचरृष्टिवित” ईते हतु; समततः, तस्यापि 

योागिमुक्तात्मश्रह्यरथान्तरेरनोगतादिभिव्यभिचारिता मन्यन्ते । ता्खुभाः 

खपि दोषौ मा भताभिति खोकथरसद्धं सत्सप्रयोगज्त्व वद्यमनापल- 

सभनत्वसाधनाथेमय जेमिनिसाहेति । 

* ननु खनरसखप्रयोगजत्वमेषां सिद्धम्, यद्यपि लखाककस्य प्रत्यश्लस्य 

-तदसितं तथापि योगिश्रत्यक्षस्य तदसिद्धमेचः; भावनाबल्ज्वाभ्युपग 

मात् तदष्द्ध च विद्यमानोपलस्भनत्वमपि अक्तिद्धमेव, अत भाद 
--न छेकेति । खोके हि प्रत्यश्च सरक प्रयोगज्ञ विखमानोपरम्भन च द्म्। 

अतो योभिप्रव्यश्चमपि न तत्स्वभावमतिवत्तितुमहेतीते ॥ २६॥.२८ ॥ 

कथमित्यत माह प्रत्क्षतवेनेति । प्रत्यक्षत्वेनाऽस्मदादिप्रत्य्षवद्धेद्य 

म।नोपरृस्भनत्व साधायेतुं शक्यम् । पूचाक्तमायण चा प्रत्यक्षत्वेन मा 

चनाबंलजत्व निराकृत्य सत्छंप्रयोगजत्वं साधयित्वा ततो विद्यमानां 

परस्मनस्वं साधयितव्यम्! न हि भावनाबर्ज प्रत्यक नाम सम्भव 

हति । सावना हि सम(नचिषया तेज्ातीयाऽव्यवाहेतः स्ष्ातसतातेः । 

५ 
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सत्सं प्रथोगजत्वं चा ऽप्यस्पत्प्रत्यक्षच्द्वत् ॥ २९. ॥ 

घामयत्तमानेऽ्ये या नामोत्वद्यते भातेः। 

परत्यक्चं सा तत्तस्त्वेव नाभिलाषस्छृताद चत् ॥२०॥ 

लोके चाच्यपसिद्धस्वात्प्रयक्चत्वपमात्वयोः । 

प्रतिभावदु् ढथासत्त्वं सदित्येतन कथ्यते ॥ ३१॥ 

लौकिकी प्रतिभा यद्ध्प्रत्यक्चाद्यनपाक्षणी । 

न निख्याय पधोप्ता तथा स्थद्योगिनामपि॥३२॥ 

.. अविद्यमानस्रथोगात् स्याच्चेत् प्रत्यक्षघी; क चित् । 

` मावेष्यतस्यावि धमं स्याच्हछक्तेत्याह स दित्ययम् ॥२३॥ 

स्मृतिश्चः पूर्वाऽचुभूतविषयिणी नाऽनतुभूत गाचरयाति । तद्यादे धमः 
प्माणान्तरेणाभ्नुभुतः किं भावनया ? यदि नाऽुभूलो, भावयितुमपि 
न शक्यते । मुक्तात्मनां तु सर्वविषयं ज्ञाने प्रागेव ननिराछृतम, प्रमाणा- 
भावात् कवरभावनावलजञप्रत्यश्चनिससार्थोऽयं प्रस्ताव इति ॥ २९ ॥ 

परत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनमिति वदता यदविद्यमारविषयं योगि 
लाने तस्पत्यक्षं न भवतीति सूचितम् , तत्प्रयोगद्धयेन दश्रोयति तेषामिति 
द्येन । ततस्तेवेति । अवत्तैमानविषयत्वादेषेत्यथंः। प्रमाणत्वनिसाकरणं 
योगिन्ञानम् प्रमाण(श)मेष न भवति किं पुनः पत्यक्लामिति दशयित 
मति ॥ २०॥ ३१ ॥ । 

वेरषिकादयस्तु प्रतिभाख्यगप्रमाणान्तरगम्यत्वं धर्माऽधम्रयोरमन्यन्ते 
तच्च छाकऽपि क्र चिदस्त्यव । यथा दवो मे भ्राता 5ऽगन्तेति, बाहुध्येन 
तदु छषीणामेवेस्याषिस्युच्यते, तान्निराकरोति ठोकिकीति । अस्पदादि 
प्रतिभा ताषलिङ्घाद्याभासजन्या प्रत्यक्षादिकमनपेक्ष्य स्वातन््येणाभ्य 
पनिश्चाययन्ती नैव धरमाणम् । अतस्तद्धेदेव यो गिन।मषीति ॥ ३२ ॥ 

तदेवं विद्यमानोपकस्भनत्वस्य देदारलिद्धिपरिद्ारा्यं सकषप्रयो 
गजत्वाभिघानमिति यदुक्तं तद्धिघृतम् । इदानीं भविष्यस्य वां हेतो 
रनेकान्तिकत्वनिराकरणाथंभरिति यदुक्तं तद्धिन्रणोति अवियमनेति । यद्य- 
विद्यमानादपि प्रयोगाद् योगिनां क चिद्यं प्रत्यक्षा धीः स्यात्, ततः 
तेनाऽनेकान्तिक्रत्वान्न भविष्यरवेन ध्म॑स्याऽप्रत्यश्चत्धं स्तिष्येदिति त- 
दथमय जामानः सदेत्याद्कमाहति॥ २२॥ 



धत्यक्षः व्रागनुषछठानान्न घर्मोऽतुषित्तो ऽपि वा। 
कलसाघनरूपेण तदानीं येन नास्त्यसौ ॥ ३४ ॥ 
अस्मस्प्रस्यक्षचच्यापि विदयमानरम्भनम् । 
प्रत्यक्ष ध्यापेना धम प्रत्यक्षत्वाच्च नेष्यते ॥२५॥ 

अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्चल्वभिराकरतिः। 
योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सद्हदण यदि ॥ ६६ ॥ 

नयु भविष्यदवस्थायां मा भूद्धमेः भत्यक्चो, यदा त्वसौ निष्पन्नः 
तदा किं न परस्यक्षोऽत आह प्रत्यक्ष इति । प्राक् तावदयुष्ठानाद् भविष्य 
स्वान्न प्रत्यश्चः । अचुष्ठिताऽप नव अत्य दाते । कस्माद्त्यत आदह 

फलेति फरस!धनरूपेण हि यागादीनां घमस्वम् । न च यागस्वरूपकाटे 
तत्साधनत्वं(१) वत्तेते, फठस्य चिरभाविनस्तदानीमक्रियमाणत्वात् । 
यद् तुं फलं निष्पद्यते तव्। थागश्चिरविनष्टत्वान्न तस्साधनरूपेण श्च. 
कृयते प्रव्यश्चयितुम । अपृवै ठत स्वभावदिवा$प्रत्यक्षम् | यदि प्रत्यक्षं 
स्याचचतो यागानन्तरं चदुत्पचि काछान्तरे च ततः सिद्धि फरस्य च्छ्रा 
गस्य तद्द्वारं फलसाधनत्वं यम्यते । यापि यागस्य्पूत्तै फलं वा 

प्रति शक्तेः सं! यद्यपि यागकाले विद्ते तथापि न भत्यक्षा सवैदराक्ती 
नामतीन्द्रियत्वादिति ॥ ३४॥ 

प्रकृतमिदानीं विधमानोपरस्भनत्वेनाऽनिमित्तत्वं धर्म परत्यक्चस्यो 
पसंहरन् प्रयोगान्तरं दशयति भल्मदिति । विद्यमानोपलम्भनाभेति देतु 
निर्देशः । ध्यायिनां पर्यक्ष धे नेष्यते विद्यमानोपरम्मनस्वरस्युपलं 
हारः । प्रत्यश्चत्वादिति (२) प्रयोगान्तरमेति। पवं सूत्रतास्पकं व्याद्याया 
 इवयवानयुसं धत्ते । तत्र भिक्ुणा सद्प्रहणमन्थकमक्षता सप्रयोगाऽस- 
-स्मवदिच्युक्तम्, यथाह- 

सदित्यस्दुञयुद्एसाय न नियोगात्स गस्यते । 
प्रयोगो हि निंयमात्छत पवापपद्यते ॥ इति । 

` तत्तावद्भाष्यकारेणेव 'लतीन्द्रियाथसंप्रयोय, इति कमेधासयं 

दशीय्रता प्ररिहतम्॥ २५ ॥ । 

न च कमरंधास्यपक्षे ऽस्यानथेक्यमिव्याह अनिदयमानेत्ति । अतिद्भा 

-जाद्त्रातादनगतोद्वा सप्रयागददिततताऽनागताऽ धान्य यागा व्रत्य 

शम अस्ति सदघ्रहणे कथं निराक्रियेतेति ॥ ३६ ॥ 

.( १ ). छवदूपमित्यधिकः -पाठः पुस्तकान्तरे । 



१०८ 

सक्तम्थाऽपि तु भ्ये सद्धं, कल्पना पुनः । 

परेषां वारणीयेति यनां ज करतः ॥ २७ ॥ 

सम्पश्य च संखान्दो दुष्प्रयोगानिवारणः। 

प्रयोग इन्द्रिघाणां च व्थापारोऽधषु कथ्यते ॥२८॥ 

दष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वायते रजतक्च णात् । 

एवं सत्यनुषादत्वं छक्षणस्थापि सम्भवेत् ॥ ३९ ॥ 

ततश्ाऽप्राप्यक्रारित्वाद् यदहद्ध्ः ओत्रचक्षुषोः | 

नच निमित्तसततम्येवाऽयमथां छभ्यते, न ह्यतीतस्थाऽनागतस्य तरा 
सम्प्रयोगस्य निमित्तत्वं सम्भत्रति । यद्यापि चाऽतीतस्य केन चिद् 
द्वारेण खम्भवेत + न त्वनागतस्य कथं चिदपि सम्मवति। तदेवचमभ. 
विष्यति धमै पर्यक्षस्याऽनिभित्तत्वं प्रतिपादयता निवारणीयम्, तच्चै. 
तत्सप्तम्येव छम्धामिति किं सद्भहणेनाऽत आद सप्तम्येति । सत्यं लभ्यते, 
तथापि योगिनोऽनागतादेव कस्प्रयागाद्नागतेऽप्यथं प्रव्यक्षुत्पद्यत 
इति यत्परेषां कद्पन तन्निराकरणाथां इयं यत्नः ।, मन्यथाऽतीते 
भाविनि वेस्यपि भ्रान्ताः कड्पयेययुरिति ॥ ३७ ॥ 

संशम्द् भ्याचष्टे सम्यगिति । कः पुनः प्रयोगो यस्य दुतं वायते, 
तद् बश्चेयति प्रयोग इति ॥ ३८ ॥ 

कः पुनदधष्प्रयोगः, यन्नेवारणः सशब्दस्तमाद दु्टसवादिति । कथं 
दृ्टत्वमत आह रंजतेति । श्युक्ती हि रजतथ्ान्ति कुवन् छ्यकतीन्दियसप्र 
यागो दुष्टस्तान्नेवारणन सम्यग््ानजननो यः प्रयोगस्तत्परिदारार्थः 
स्ाव्द् ईति । एवं च।ऽवयवव्याख्यायां खक्चषणाञचुवादेसवाऽनिमित्तता 
शक्या विधातुमित्याह एवमिति । भवदास्तन हि सत(१) सप्रयोग पति 
उक्त, स्रयागछन्दद्च सकरृसलबन्धवचनो व्याख्यातः, अतस्तस्या. 

.चमानादिष्वामाक्तषु चाऽतिव्यात्तिभवति नास्मद्रचाख्धान इति ॥ ३९ ॥ 
यद् पि बाद्धः परातिविचन सप्रयागशब्द्ः मत्वा श्रोत्नचक्षुषोरपाण्य. 

कारित्वाद्भ्याप्कं लक्षण प्राप्यकरिष्वे हि (२)तयोयंदिदं साम्तरघ्रहणं 
दूरे शम्दा' वृरेऽथः इति, तन्न स्यात् प्राप्तौ दूरत्याऽसम्भवात् । न 
चारमापिक्षवा दूरत्व, तस्य विसुत्वेनाऽभ्युपगम।त्। त थाऽपिषठानाऽधिक- 
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। १०९ 

` रक्षणव्यािंसिद्यथं संयोगो नेति कीर्त्यते ॥४०॥ 
प्राप्थग्रहणपश्चि(१) हदि खान्तराऽग्रहण किल । 

आधष्रानाऽपकश्चाथा न द्यत त्वगाद्वत् ॥४१॥ 

व्यापारमाश्चवाचिस्वा(२)दविरूड तदन्न नः! 

यदि वाऽ्ीजेवस्थानं सम्प्रयोगोऽच्र बधर्थते ॥४२। 
थोग्यतारुच्षणोा चाच्पः(र) सथोभः कार्यरष्षितः । 
सांख्यादीन् बा विनिर्जित्य पाप्निपश्चोऽच्र दृष्यताम्४२ 
तयोश्च प्राप्यकारित्वभिन्द्रियत्वात्त त्वगादिषत्। 
के चित्तयोः शरीराच्च बदिच्रान्ति पचकते ॥ ४४ ॥ 
चिकित्सादिप्रयोग् योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते । ; 

परिमाणानां महीघरादोनां घरहणं न स्यात् । न द्यस्पेन महतां प्रासिः 
सम्भवतीत्युक्तम् । ` 

स्तस्प्रहण न स्यात् प्राक्त स्थानाधेकस्य षां इति(४)। 

तथा निरर॑तरप्रहण न स्यादित्युक्तम् , तदपि व्यापारमान्नवाचि- 

त्वात्संप्रयोगक्ाग्दस्य प्रासिवचनत्वाऽभावात्परिहतमित्याह् ततश्ेति सा. 

द्धद्वयेन । अ्थीऽऽजवेनाऽवस्थानं वा सप्रयोग इत्याह यदि वेति ॥४०॥९२॥ 
` दाक्तिलक्षणो वा सबन्धः कायेगम्यः दान्द्धथयोरिवेन्द्ियाऽ्थयोः 

सप्रयोग दस्याह् योग्यतेति ! भवतु घ। सांख्यारिचिद्धान्तेन प्राप्यकारित्व 

मैच श्रोत्रचक्षुषोरिव्याह सांख्यति । न च ते एाकयन्ते निजञतुमित्यभिप्राय 

हत ॥ ४३ ॥ 

कि धुन; भ्राप्यकारित्वे अमाणमत आह तयेरिति । नु प्रत्यक्षावेरं 
दमेवेदमचुमानं कणेदयाष्कुट्याश्चक्षगारकस्य च शरीर पवोपटम्भादत 
आह के चिदिति । सरांस्यास्तावदाहंकारिकयाः शे्नचक्ुष्ात्तिः शरी 

राद्विनिगत्याऽ्ये गृह्नाति इति मन्यन्ते। सा चाऽदश्येति न प्र्यश्चवि 

पधं इति ॥ ४४ ॥ 
। वधिष्ठानमेबेन्द्रियम् , तन्न चिकित्सदिश्रयोगादत मह चैकि 
सेति । अधिष्रानाधास वृत्तिस्तन चिक्रेरसार्दप्रयागोऽयिघ्रानसंस्कारो- 

८ १ ) पक्षेऽपीति षा. । | ( ) बाधित्वादिति पा. । 



११० 

सोऽपि तस्येव संस्कार आधेयस्थापकारकः ॥४५॥ 

तदेशाश्चापि संस्कारः; सवेव्याप्त्यथ उच्यत(१)। 

च्चुराद्युपकारश्च पादाद्ावपि ददेयते ॥ दद ॥ 

तस्माक्चैकान्तलः शक्य सस्कारात्तच्न वतेनम्(२) 1 

च दिदे ्तिस्तयोश्चेष्टा एथ्वश्रा(३) सन्तताऽपि च ॥४७॥ 

अधिष्ठान धिक तेन गद्यते यत्र यहान् । 

पार्थवं व्रृत्ति(४)मागे स्याद्" दूरे ऽपि ग्रहणं तथा ॥४८॥ 

दीपप्रमा यथा तस्मिन् विनश्यति विनयति । 

तथा बाहिगंता,ऽप्येषा सूलच्छेदा(<)दविन थाति ॥४९॥ 

ऽपि तन्नाऽऽघेयस्योपकरोतीति ॥ ४५॥ 
नन्वधिष्ठानगतस्येवोपकतुं श्रक्तोति, कथं बहिगैतस्योपकरेत्यत 

आद तदेश इति । अपरित्यक्ता ऽधिष्ठानैव दृत्तिरथेदेशं पराप्नोति दीप. 
पमाघत् , अतोऽधिष्ठ(नगतोंऽपि सस्कारो बहिगेताया अप्युपकरेती- 
ति। दृष्टं च देक्ना(न्तरगतस्याऽपि सेस्कारस्य देशान्तरेऽपि उपक।र- 
कत्वं, यथा पाद्ादिगतस्य च्छ रादाविति । तदाह चक्चरादीति ॥ ४६ ॥ 

पतदेवोपसदह रति तस्मादिति । निरन्तरश्रहणमाधेकव्रहणं चोपपाद्, 
याते बहिरिति सपादेन । द्ापप्रभेवाऽ दृष्टान्तः । तेन यत्र यादशं पाथं 
पृथुत्वं तत्र तावदधिक गृह्यत इति । न च वाच्यं यदि इत्ति्गत्वाऽ 
धरकाशयति किमतिदूरं न गच्छतीति। कार्यैगस्य! हि तङ्गति; भतो 
यथाकायमवतिष्ठत इति नातिदुरगमनम् । तत्रापि दैपप्रमेव निद दीनम्, 
भत्युताऽग्राप्यकारित्ववादिनामेवाऽतिदूरूयव हि ताऽ्थग्रहणप्रषङ्ग इत्य- 
भिप्रायणाह वुरेऽपेति ।। 9७ ॥ ४८ ॥ 

नन्वश्रगता ब्रात्तिराधिष्ठाननाश्तेऽपि किमित्य्थ न प्रकाद्रायति, भतं 
आह दीपप्रभति । यद्यपिधानं यदि चापि(दे) नाशस्तयाप्यात्मप्रयह्नाऽनु 
ग्रहीता साऽथमात्मन उपनयति (७) समपंयाति ॥ ४९॥ 

( १) इष्यते इति प. । ( २) वजेनमिति पा० 
( ३) शृ््यन्येति पा, । ( ४.) पार्थिवो वृत्तीति पा. । 
( ५) मूरमेदादिति पा. । ( ६) यद्यपि वा विना इति पा, 



शष्ूनद् ४ . , \ 

अधिष्ठान पिधानं तु सल्यप्युच्छिन्षथल्लया | 
तयाऽर्थोऽनु पनीतस्वादात्मना नाऽनुभुचतते ॥ ५० ॥ 
विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधपिष्ठानभपेश्ष्य च। 

चाढ्दे त्वाधिक्तय विच्छेदो भ्रान्त्येवोक्तावसरम्मवात् ॥५१॥ 

नषटेऽप्यधिष्ठाने पिदितेऽपि वा उाच्छन्नयलया तयाऽथो ऽनुपनीत. 
र्वान्ना(श्)्मनाऽनुभूयत इत्याह अधिष्ठनेति ॥ ५० ॥ 

न्तरप्रहणसुपपादयति विच्छिन्न इति। यथ सखवगतमप्याहमानं 
श्री यस्त्मतमेव प्रतिपत्तासे मन्वते, तयेन्द्रियमपि गोङकस्थमेव । 
अतः क्रीशाऽपेक्षया गोखकापेक्षया वा विच्छिन्न विच्छेदवुद्धिः, हाष्दे- 
ऽप्ययमेव न्यायः सांख्यानामिति । 

स्वमते आह शब्दे इति। श्रोचदंशे पव शब्दो गद्यते, अतो न 
विच्छेदः असुरंद्रध्यत्वाश्चन च्द्धिःहासाविति । तदेव सांख्यानां मतेन 
प्राप्यकारित्वं समार्थेतम् । न त्वाहङ्कारिकत्वेऽक्षाणां तत्वान्तरचुत्तिस- 
द्धवेवा प्रमाणमस्ति । तेन मैतिकान्येवेन्द्रियाणि प्रप्यकारीणीति 
वक्तव्यम् । तथा हि; चक्षस्तावद् रूपग्रव्यक्षहेत॒त्वाकालोकवेत्तजसखम् । 
तथाचसति दीपग्र॑भाचदेव पृथुभ्राहिकस्पन सुकरमिति फि चिश्चो- 
द्यम् । यथा रुपवदेव तेजसं चक्षू रूपस्य विशेषरुणस्य भरकाशकम् , 
पं गन्धस्यापि विरोषराणस्थ गर्धवदेव प्रकादाकमिति प्राणस्य 

पाथिवस्वाक्द्धिः ¦ तश्च वायुप्रेरितेषु चम्पकादिसष्ष्मद्रभ्येषु घ्राणोदरः 

प्रविणेषु तद्रतं गन्धं सयुक्तसमवायेन भ्राप्येव गृह्ञातीति वाच्य प्राप्य 

कारित्वम् । पवं रसनमपि रसग्राहि रसवदेषेति स्थिते प(थिवमाप्यं 

वेति चिन्तायामाप्यत्वं युक्तम् । अदजिहो हि स्फुटतरं रस गह्णाति न 

छयुष्क जिह्वः । तेन जिहगतानामपामेव रसश्राहकत्वमिति रसनस्थाऽ5 

प्यत्वम् । तथा निमगनोत्तीणानां वायुस्तपकाच्छीतस्पक्चापरुम्भात् (२) 

श्ांसरेऽपि वायोरेव स्पशो परन्धनिपित्तत्वमिति त्वगिन्द्रियस्य वौय्वीं 
यस्व । प्रापष्यकारित्व तु त्व्रसनयोरविवादम् । आचरतु दिङ्मयम्(३) 

( १ ) नस्मन्यार्मनेति पा ( २) अन्तःशररेऽषेति पा. । 
८ ३ ) एतत्त वदिशश्ोत्र' मिति मन्त्रलिङ्ञाते. । तदुक्तं वातिके-तते वेदाचुसारेण 

कौयोदिक्प्रोत्रतामतिः (दले.वा.अ छो १५०) । काशिकाकृता तु अतो मौतिकान्येवोश्र- 



१११ 

पुरषान्द्रयशरान्दा च ठ्यचधा्नन् कल्पलता । 

पुरुषा ला कर्काचा स्याद्य वाञस्मन् खाधापेष्यत५२ 

वि क्रिथा ज्ञानरूपाञ्घ्य न नत्यत्व 1चिर्स्यते(९) । 

इति शब्दाधिकश्णे (२) वक्ष्यत इत्यलमतिविस्तरेण ॥ ५९ ॥ 

अन्न सल्क्षप्रयोगे पुद्षस्येन्दियार्णां बुद्धिजन्माति दयमष्ययुक्तम् , 

स्वमेव दि ज्ञानं पुरुषस्य सप्रथागे खत्येच जायत तस्य वभोनित्यस्य 

खर्षदा सर्वा ऽथस प्रयोगाच । अतो त्यभिचाराऽभावाद्ाचेक्षिषणाप्रदम्+ 

इन्ढियाणां त्वचतनत्वाद् बुद्धिजन्मा.ऽनु पपत्तरत आह पुरुषति । “सतीं 

न्द्ियाऽसखप्रयोगे पुरुषस्य या बुद्धि” (३) परते बदता भाष्यकारण 

स्यवहितकद्पना दाद्रितेति । 

कः पुनः पुरषः, न तावदलौकरिकः कायः, तस्या$ऽचतनत्वात् । अथ 

आला, स यादि बुद्धिज्ञन्मना विक्रियते, क्षीरवदनिल्यः स्यात् । साचिक्र 

यत्वे वा पृर्घवर्दप्रमातृत्वादसत्त॒रेयः स्यात् । यथाऽऽह 

बुद्धिजन्पनि पुश्च विष्टातियंद्यनित्यता । 

अथाऽचिक्रतिरात्माभ्य प्रमातेति न युज्यते ॥ 
तथा- 

वषा तपाभ्यां कि व्योम्नश्चमण्यस्ति (४) तथाः कलम् । 

चमो पमश्चत्सो.ऽनित्यः खतुद्यश्चदसस्समः ॥ इति. ॥ 

अत आ।दह पुरुष इति । अन्यपर्त्वात्घूच्रस्य नात्र तात्पयम्। प्रसमाथ 

तस्तु साधयिष्यमाण एव परुषः | स च बुद्धिजन्मना विक्रेयत्त. पव । 

क चिद्विकारमान्नेण वस्तु नद्यत्ति कुःण्डलादिषु स्वणवद्दिति वक्ष्यते, 

तदाह विक्रियेति । बुद्धिजन्मेति । यदि बृद्धरथान्तर जन्भ, तत् कर वैश्राच्र. 

फाक्तः कारणे कायस्य क्षमवाय ईति चन्न तस्य रिद्यत्वना.ऽश्चाऽनधीन 

सुक्तम् “चन्ति हि देहेषु एथिव्यादिभूतभागाः वङ्तगन्धाघमिन्याक्तेशक्तयश्च बहि रिति शररे- 

ऽपि वतेमानानाँ तेषामेव व्यञ्ञकत्वानुमानं युन्तम् ।*” इत्यादिना । वस्वुतस्तु र्दगाकाश- 

{योरोपाधिकविमेदविमशनेन भ्रेत्रस्य आकाशमयलेऽपि श्रुतिसङ्गतिः । (भकाशतिषय- 

त्च्छब्दस्ये्यादिभाष्यक्ृदायभियुक्तोक्तानामपि सामञ्जस्यम् इति तु विद्मः 1 ` 
( १.) विरुध्यते इति पा. । (२) जे.स्.भ.१पा. १. ६-२२। 

( ३ ) सतीम्दियाधसम्बन्धे या पुरुवस्य बुद्धिजौयते, तत् प्रत्यक्षम् । ̀  भविधशेषो 
इयौ अ. क्ानकटेप्तीतति ¦ सतशवैतटुपलस्भनम् नासतः । अतः प्रत्यक्षमनिभित्तम् । शामा, 



< १९ 

` बुद्िजन्मेति चाप्याह जायतानप्रमाणताम् ॥ ५३ ॥ 
: . व्यापारः कारकाणां !हे दो जन्माऽदिरेकतः। 

प्राणेऽपि तथा पा भूदिति जनम विवश््यतते ॥५४॥ 
`न हि.तत् क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमाल्मकम् | 
पनाऽधद्महणं पञ्चाठ् व्याप्रेयततान्द्रियादिवत्ः ॥५५॥ 
तेन जन्मेव चिषये वुद्धव्यापार हष्यते । 
तदेव च प्रारूप तद्रतं दरणं च धोः ।५६॥ 

। . जन्भ चाऽब्यतिरेकेण भाष्यकारेण वर्णितम् । 

तर्च भूत माविष्यत्वात् कतं बुद्धे विश्लेषणम् ॥५७॥ 

` स्वात् प्रयश्चत्वाऽचुपपत्तेः । अथ नाऽ्थान्तर, ततः पुनर्क्तमरत साद 
बुद्धीति । कतृवचनोऽयं जन्मशाब्दे बद्धिसमानायिकरणः। जायमाना बु 
द्धारेत्यथः । कीटररी पुनजेननक्रिया यस्यां कलतृत्वम् उपादानकारणद्- 
दािक्तषः, यदनन्तेर कायस्य सत्ता तस्यापि दश्ाविश्चेषस्य ततः प्रा. 
स्यवस्थव(१)। ततः प्रागपि तथेत्यनाद्रेषाऽऽगन्तुककायंकारणपरम्पया 
नतु सम्वायो जल्म, नाऽपि तस्य नत्यत्वामाति ॥ ५२॥५३॥ 

` ज्ञायमानाऽवस्थाविन्चेषोपाद्ानस्य प्रयोजनमाह व्यापार इति ॥५४॥ 
“ किमिति पुनः कारकारतरवे धम्यं प्रमाणस्याऽत आहन रहति । अ. 

स्थायित्वादंस्य जन्मनोऽतिरिक्तव्णापाराऽसम्मच इति । यद्यपि स्थाः 
प्य, तथापि जायमानमेव तन्नाऽप्रमात्मकं जायते, येन परचादिन्दरि 
ग्रवद् व्यापारान्तरपथेप्रकाद्ाने स्यादित्याह जायत इति पादत्रयेण ५५ 

नन्वक्रियस्य कथं  का(रकवाचिभ्यां करण प्रमाणमिति सामान्य 
धिरे षशचब्दाभ्यापमसिधानमत आह तेनेति । जन्मेवास्य क्रियेति नाऽक्रि 

यत्वम्, तदेव चाऽथप्रकाशरनफलविक्ञषास्प्रमाः तद्योगाद्धोः करणम् । 

.चध्राब्दाल्प्रमाण चोच्यत ॥ ५६॥ । 

द्द् च बुद्धिजन्पनोरनतिरिक्तत्वं ध्या बुद्धिजायतः' इति वदता 
 माष्यक्रारेण. दर्सितमित्याह जन्मेति । जायमानविश्चेषणस्याऽन्यदपि 
प्रयोजनमाह तेति । तद मावे भूता भविष्यन्ती वेत्यपि शङ्कयत जता 

ऽस्मात् दयाद्िशेषणं व्यवच्छेदक जल्मन्रहणमिति ॥ ५७ ॥ 
~~~ ~ 



` यदाऽप्यौटुकयसिद्धान्तात् समकायस्थ जन्भती । 
वुद्धिस्त्चेन्द्रियाधीना(१) तेन बपरत्यचतमद्लुते ॥ ५८ ॥ 
प्रघाणफलमावश्च यथेष्टं परिकरूप्वताम् । 
सर्वथाऽप्यनिमिन्तत्वं विद्यमानोपलमस्भनात् ॥५९॥ 
यदेन्द्रियं प्रनाणं स्यात्त, तस्य वाऽ्थेन सङ्गतिः । 
मनसो बेन्द्रिैरयोग, आत्मना, स्च एव या ॥६०॥ 
तदा ज्ञान फं, तन्न व्यापाराच प्रमाणता। 
व्यापारो न यदा तैषां तदा नात्पद्यते फम् ॥६१॥ 

~. न च स्वात्मनाःऽश्चेण सम्बन्धोऽथेस्य विद्यते । 
येन सवांऽथवोधः स्यात्तलपरमाणाऽभिधायिनाम् ॥६९॥ 

: -मवतु वा वेशेषिकासिद्धान्ताव्लमवायो जन्म । सच नित्यः | 
तथापि तस्या$क्चाधीनाऽभिध्यक्तिरित्युपपन्नं पत्यक्चत्वापिव्याद् यदेति ॥५२८॥ 
` “श्बुद्धिवो जन्म वे'"(रोति भाष्याथं दृशेयति प्रमणेति। अनादरे 

कारण माह सेधेति ॥ ५९ ॥ 

यथष्टकदपनामेव परपश्चयति यदेति । आत्मना मनसां योग ॒शव्ययु 
षङ्गः, स्वेपव वा समुचिता इति ॥ ६० ॥ 

पषु प्रमाणेषु फट दशेयति तदेति । क()रणानां हि काष्ठादौनां 

पाकादि क्रिया, ̀  तर्सलाध्यं वौदनादि फलम् , तद्वदिहाऽपीन्द्ियादीनां 
जञानं फर प्रमेयश्चानमिव्य्थः । कथं पुनरेतेषां श्रामाण्यमत आह तत्रेति 
सचाणि तानि `ज्ञानोत्पत्ता वयापियस्त इति । व्यापार एव कुःतोऽबग 
म्यते, अतत आह व्यापार इति । स्वप्रादािष्द्ियादिव्यापाराऽ्भावे क्षाना 
ऽजुदयास्छति चोन्मीरनादिभ्यापारे तदुदयाच्तद्वधापारधीनता ज्ञान 
-फलस्याऽवगम्यत इति ॥ ६१॥ 

यच्िन्द्रियाथसंगतिप्रमाणपक्षे त्वचा रूपाव्योऽपि बुभ्येरन् , तेषा 
मपि स्पशवत्सयुक्तसमवायसद्धावादतो ज्ञानमेव प्रमाणम्, तस्य तु 
कारणमान्नमिन्द्रियाथसवन्व हदि परेरक्तम् ; तत्राह न चेति । ॥ ६२॥ 

` ( ११ व्यक्तिस्तस्येन्धियाऽधीनेति पा. । बुद्धिस्तस्येत्यादि १. । 
(२) बुद्धि, जन्म वां, सनिकपे्िति तैषां. कस्यचिदवधारणाथमेतःसुत्रम् । 



प्रा्िमान्नं हि सम्बन्धो नेन्द्रिथस्थाऽभ्युपेयते | 
मा मूत्कारणमाघ्रण त्वचा रूपाऽवधारणम् ॥६६॥ 
यथा प्रतनाणनेष्पत्तो योर यत्थादिन्दरिय।ऽ्योः। 
नियता सङ्तिहेतुः फरेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
योगस्व द्य (अयत्वेऽपि मवल्यन्यतराश्नय 
र्पपदेकाऽध चाऽप्यन्ं तच्ना(१)ऽपताधारणं भवेत्॥६९॥ 
सखथोभे त्वाट्ममनसोः स्पाचेदिषय भिन्नता | 

कथन विद्यतदत्यत आह प्र्ति । किमिति नाऽभ्युपेयते, अत अ!ह 
मा भूदिति । प्रमाणकरण(रोमिन्द्रियाथसंवनध शव्यश्रापि पक्षे तुव्योऽय 
दोषः । त्वचा रूपाऽचधारणं स्यादिति तत्रापि प्रा्तिखद्भावादिति ॥६३॥ 

अतो यथा प्रमाणनिष्पत्तो योग्यत्तासहितैव परासि; कारणे न 
प्रात्तिमात्रम् , प्व फङनिष्प त्तावाति नाऽतिप्रसङ्ग इत्याह यथेति । 
यप्यत्वादिति । तत्रेव कायदशेनेन योग्यत्वाऽवगमादिति ॥ ६४ ॥ 

नजूभयाऽऽधितों योगः, तस्य ॒(लत्सेपयोगः इत्यादिके सूत्रे परत्य 
क्षमिति यो व्धपदेशः सोऽसुपपन्नः, इन्द्रियाऽथैसवबन्धनिमित्तत्वाद्, 
व्यपदेशस्य चोभयाध्ितत्वात् प्रत्यथैमिति व्यपदेशोऽपि क न 
स्यादत आह॒ योगस्येति । अर्थसबन्धस्य अरमाणाऽन्तरस्ताघारणत्वाद् 
वा प्रत्यक्षमिति व्यपदेश्य त्याह अथ वेति यद्धा किमक्षेणेव व्यपदि- 

दयते भरत्यश्चमितिं (३) न पुनरथनापि, इत्यत आह योंगस्यति । यथा 

ङोके डिच्थडपित्थमाता डत्थमतेति। परिदयासन्तरभाह अथ वेति। 
विशिष्ट नफरोपाधिद्य्र पत्यक चन्दः, तस्य चाऽक्षमस्ताधारणनिति 
तेनैव व्यपदेशो. नाऽयैन, तस्य श्ानान्तरकायान्तरस्र(धारणत्वात् । 

चर प्रमाणफटयोविंषयेकत्वं विस्पष्टमः दन्द्रियस्तवत्धस्याऽधौश्रयत्वाज्ञ 

क्ञनस्यापि तद्धिषयस्वादिति ॥ ६५ ॥ | 
अआटममनःसयोगप्रमाणपक्षे तस्वात्ममनोऽधिष्ठानत्वात् ज्ञानस्य 

त्थर्थविषयल्वाद्किषय (४)भेदः; स्यादिति शङ्कते संयोगदइति फल्थोरन्तेन । 
निराकरोति नासाविति । कारणमाह जथइति । पतावदेव हि खोक , करिया 

कारकथोरेकविषयत्वं, यत् यत्र परदवादिकं व्याप्रियते तत्नैव च्छिदेति, 

( १) तस्येति पाडन्तसम् । ( २) प्रमाकारणमिति पा. । 



९१६ 

प्रमाणफरयोः नाऽसाव्े हि व्यावृत दयम् ॥ ६६ ॥ 

अथाऽप्याश्चय इष्टस्ते न योगाद्धिषयान्तरम् । 

आस्मस्थत्वेन विज्ञानं न चित्त(१)विषयं ततः ॥ ६५ ॥ 

प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रव्ासत्तेः स एव नः। 
करणं तेन नाऽन्यज्च कारके स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥ 
प्रमाणे सर्वसयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते । 
प्राणं त्विद्ियं यस्य तस्येको विषयः स्फुटः ॥६९॥ 
प्रमाणणलते बुद्धयो्विशेषणाविक्षेष्ययोः । 

© [कने 

यद् तदापे पूचात् मत्ताथत्वानरााक्रया ॥ ७०॥ 

$, तद्वदिदाप्यात्ममनःसयोगस्याऽयै विष्ये व्यापासदसिति क्ञानसमानः 
विषयतेति ॥ ६६ ॥ ` 

यदि त्वाश्रयो विषयस्तद् क्ञानस्याऽष्याल्माश्चयत्वादस््येच् चिषये 
कथमित्याह अथाऽपीति ॥ ६७ ॥ 

अयत्रेव चःत्ममनःसयोगो ज्ञानस्यैकार्थसमवायित्वेन परत्यासश्न 
त्वात् प्रकृष्टं साघनं करणमिति तस्येव प्रामाण्यं युक्तं नं कारकान्तर 
स्थेत्याह प्रकृति ॥ ६८ ॥ । 

. सर्वसयोगध्रमाणपक्षेऽपि व्यापारतः समानविषयत्वं योग्यतावश्चिन 
चाऽतिग्रसङ्गपरिहार इति न कथिदरोष दत्यादः परमाणदति । सर्वसंयोगति । 
आत्म मनसा सयुस्यते मन दद्द्रिमेण दन्दिथमर्थेनेति हि सक्षिकभत्रघ् 
पक्षे न्यायविदः समिरन्ते । तदस्य त्रयस्यापि तुस्यत्वविवक्षया यदा 
प्रामाण्यं तदा न कश्चिदोष इति । शन्द्िय्रामाण्ये ऽपि तस्या(२)ऽय 
प्राक्चस्य तद्धिषयत्वाद्वधक्तमेष विषयेक्यमित्याह प्रमाणमिति । मनहन्धिय- 
सथागभ्रामाण्येऽप्याल्ममनःसयागवद् व्यापारतः समानविषयत्वमिस्यू 
हनीयम् ॥ ६९ ॥ 

पव ताचदिच्ियादिभरामाण्यपक्षे फं विषयसाम्यं चोक्तम्। इदानीं 
शानप्रामाण्येऽप्युभयं दृशेयति प्रमणिति । विरेषणक्ञानपूर्वकं विश्षेष्य 
ज्ञानम्, तन्(३) विशेष्यक्षानं फम् , विशेष्यन्नान्तिद्ध्यथंत्वास्च विशे. 
षण्ञानस्य व्यापारतः समानविषयत्वं पूवैवद्ध्यक्तमेवेति ॥७०॥ 

( १) अभिन्नेति पामन्तरम् । 
न 



“विक्ेषणे तु बोडव्ये यदारोचनमान्नकम् । ` 
प्रसूते निश पश्चात्तस्य प्रामाण्यकर्पना ॥ ७१ ॥ 
निश्ययस्तु फलं तत्र 'नाऽसावारोचेतो यदा । 
तदा नव प्रमाणस्व स्याद थाऽनवधघारणात् ।॥ ७२॥ 
दाना दिषबुष्टफरुता चरमाण चद्धिन्चेष्यघीः । 

, उपकाराद् संस्म॒त्या व्यवावश्चेदिय(१) फलम् ।॥७३॥ 
` विषयंकत्वभिच्छस्तु थः परमाण फल वदेत्| 

साध्यसाधनयोगदा साक्ेकस्तेन बाघतः। ७४ ॥ 

छेदने खादेरप्राप्ं पादो न च्छदा यथा| 

तथच परशालाक च्छद्या सहं नंकता ॥ ७९ ॥ 

भवते भद (२)ह्नन रुचिता सिषयेकता । ` 

तर्यागेन परभ्धस्तु मदं राचस्नुगागतः॥ ७६ ॥ 

„ 1 

यदा तहि विश्नेषणपयेन्तेव परमितिस्तदा कि फलमत आह् विशेषणे 
इति सपादन । सवेन्ैव तावदिन्दियाऽथसप्रयोगा.ऽनन्तरमनिश्चयात्मि- 
क्राबुद्धिराखेचनम।त्ररूप।जायते। सा च पश्चान्नेश्चयं प्रस्ते। तत्राऽश्टोा- 
चनं प्रमाणम् , तस्य तु निश्चयः फलमिति। यदा प॒नराखोचिते निश्चयो 
न जायते तदाऽथाऽनवधारणात् उत्परक्षा(३)क्षानवदथं प्रकाशने सत्यपि 
न (स्ति प्रामाण्य नापि फटम्रस्याह चाञ्पा्चति पादन्रयेण ॥ \७९ ॥ 

यदा तु विचेष्यवरुद्धिरेव प्रमाणं तदा दानोपादानोपेश्चावद्धयः फ 
मित्याह हानादीति । शङ्कते उपकारादीति । परिहरति इयमिति । इयमेवोपका- 

र।दिस्थ्रतिरग्यवादिता फलमस्तु नाज्नाऽमिनिवेश्च दति ॥ ७२॥ 
„ यत्तु बोद्धाचषयकत्वतृष्णया ज्ञानमेव प्रमाण फट् चेव्युक्तम्, तदल. 
` किकमित्य। हइ विषयेति ॥ ७४ ॥ । 
, कथं भेदस्य लोकिकत्वमित्याह च्छेवनहति । विषयेकत्ववत् क्रिथा 
कारकयोः स्वरूपभेदोऽपि सखोकसिद्धः प्व च्छेदने परद्वादिवदिति,। 
सत्यम्, दयं दृष्टम्, इद तूमयाऽसम्मवात्् विषयेकयमेव सेदहानेना- 
स्मभ्यं रोचत (४) इति चत्; तदहि परेनयायिकाददिभिरिन्द्रियादिप्रामा 
प्यवादिभिरपि विपरीतं वकु शक्यमिति सोपहासमांह् भवतरति॥७५।७६॥ --------------*------------------- न 

(१) इदमिति पा. । (२) भवत्यभरदे । (३) उपेक्ष्ञानेति युज्यते । 



कैरणत्वोपचारस्तुं फले चत्करुप्यते त्वया । 
कथल्िद्धिषयैकत्वं परेवा कि न कल्व्यते ॥ ७७.॥ 
परिच्छेदफःरत्वेन वृत्तस्याऽनन्तरस्थय नः। 
प्रमाणत्वं मवेजज्ञाने प्रमाणे तु परं फलम् ॥ ७८ ॥ 
स्वस्वित्तिफरत्वं तु तन्निषेधान्न युज्यते । 
प्रमाणे विषयाऽऽकारे भन्नाथत्व न(?)युज्यते ॥७९॥ 

स्वाऽऽकारश्च  स्वसंतित्ति सुकत्वा नाऽन्थः प्रतीयते । 

फरमेव ज्ञान; तस्य चौ (२) पचारिकं प्रामाण्यमिति शङ्कते करणवेति । 
परिहरति कथं चिदिति । प्ोँक्तेन मार्भण व्यापारतः समानविषयत्वम. 
स्माभित्री कि न कर्प्यते, तथा सत्युभयमपि खस्थ) भवति न कि 
चिदौोप्ारिकमिति ॥ ७७॥ 

उपसंहरति परिच्छेदेति । परिच्छेदस्य ज्ञानस्य फर्त्वेनाऽनन्तर वुत्त 
स्येन्द्रियादेः प्रामाण्यम्) ज्ञानस्य तु प्रमाणत्वे परे विशेष्यादिज्ञानं 
फलमिति ॥ ७८ ॥ 

यत्तु सौ्ार्तिकेरक्तम् , ज्ञानस्य विषयाकारो नाखषीतादिङपाभ्यै. 
न ज्ञाने आहितः, स प्रमाणम्, तन्निवन्धनत्वान्नीरुपी तादिविषयव्यव- 

स्थायः, स्वसंवित्तिस्तु फम् › बाह्याथेस्तु प्रमेय इति, यदाहुः-- 
विषयाकार एवास्य प्रमाणे तेन मीयते] 
स्वस विन्तिः फल चास्य तदुदये ह्यथनिश्चयः ॥ इति । 

तज्निराक सोति स्वर्विक्तीतति। निषेरस्यते(४) शुन्यवदे स्वसंवित्तरिति। 
कि चवं. विषयमेदो ऽपीत्याह् प्रमाणदति । विषयाऽऽ्कारे हि प्रमाणं 
ते, प्रमाणं च पमेयविषयम् , नीखादिकं च प्रमेयमिति षिषया 
कारो विषयविषयः, स्वस्वित्तिस्लु विक्ानविषयेति विषयमरेड इति ७९. 

योगाचारास्तु बाद्याथैमपलपन्तो क्ानस्येवानाऽदिवासनोप्छावितो 
नौीलपीतादिविषयाकारः प्रमेयम्, स्वाकार; प्रमाणम्; स्वसलंवित्ति 
फरमिति मन्यत्तेः यथाहुः 

` यद्भास भरमेयं तस्प्रमाणफरुते पुनः । 
प्राहकाऽऽकारसविस्योस्त्रयं नाऽतः पृथक् कृतम् ॥ इति । ` 

_--~-----~--------------"--~----------+^-""----"---------"-------------------------------- ~ 

( १) भिन्नाथलवननिति पा.। (२) तस्यपुष्ट्तिपा०। 
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प्रामाण्यं थस्य कल्व्येत स्वसंविसिकरं प्रति ॥८०॥ 

स्वाऽऽकारस्थ परिच्छेदो न चाऽऽकारान्तराद्धिना, 
तस्याव्येचत्तथाच स्यान्नाऽञ्कारान्लःकट् चन ।॥८१॥ 

न चाऽक्त॑चेतितः सन्तं स्छाऽऽकारः प्रतिपद्यते । 

ग्राह्य चा विषधाऽऽकारे ग्राहकोऽन्यो न छमभ्यते॥८९॥ 
मनसरस्त्विन्द्ियत्वेन प्रत्यक्षाः सुखादिषु) 
मनसा सम्प्रयुक्तो हि ता(र)न्पात्मा प्रतिषश्यते ॥८६॥ 

तान् हूषयति स्वाकारइति । स्वसंवित्तिस्तावन्निषरस्यत पव । यश्च।ऽयं 

स्वाऽपकारः प्रमाणत्वेन कटपितः सोऽपि स्वसोरवत्तेरन्यो न गम्यते, स्व- 
 सवित्िरेव ज्ञानस्याकारः,न हि स्वस्य सविच्तिः स्वसंवित्तिरिति 
सम्भवति, सविद्न्तराऽनम्युपगमदिति ॥ <० ॥ 

कि चा्ये स्वाऽऽकारः परिच्छिन्नो वा प्रमाणमपरिच्छिक्ञो वा; 
परिच्छेदस्तावत् स्वेनैव स्वस्य न सम्भवति षिषयाकारस्य प्रमेयत्वहा 
भात् । अत आक्रारान्तरमप्यङ्गीकत्तव्यम्, नच तदास्त, भवि वातस्या 

 $प्याकारान्तरकद्पनायामनवस्थेत्याहे स्वाऽऽकारस्येति ।॥ ८१॥ 

अपारोच्छन्नस्तु सत्तामव न ङछभते कुतस्तस्य प्रामाप्यामत्याहन 

चेति । न चाऽस्माकमिव ज्ञानस्य पञ्चादन्येन ब्रहणं सभवति, सवंसंविदां 
स्वांशपयवसा यित्वपदेति । यदा चेवं स्वाकायोऽपरूपितस्तदा तदधौी- 
नश्रहणस्य विषयाऽऽकारस्याऽभ्प्यसिद्धिरेवेत्याह प्रये इति ॥ ८२ ॥ 

ननु भवताऽपि सुखदुःलेच्छादीनां स्वस्वेद्यत्वमेष्टव्यमः अन्वस्य 
, चक्रा (२)दस्तदुभ्रादहुकत्तासऽमावाकत आह मनस इति । कामन्ढयं मन 

.हत्येताघता तज्ञ्नान (३) प्रस्यक्षम् , क; पुनमनसः खादामः सनि 
कषः, अत्त आह मनसेति । मनसा, मनःसश्चकेनेन्द्रियेण सयुक्त आसा 
 स्वसमवेतान् सुखादीन् सयुक्तसमवायसंनिकषण प्रतिपद्यत इतिनास्ति 

(क क 

| तेषामपि स्वस्तंवित्तिरिति ॥ <३ ॥ 

( १) नाऽन्यात्मेति प्रा । 
न) 



_ सम्बद्धं वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना । 
सामान्यं वा विच्रषो घा ग्राह्यं नाऽलो ऽघ्र कथ्यते(१)८४ 
लक्षणं यच्च यैरुक्तं प्रत्थक्चे लौकिके सति । 

` विद्यमानोपरूम्मित्वात् सवस्मेवाऽनिमित्तता ॥८९५॥ 
निर्विकल्पकपक्षे तु खुतरामनिमित्तता 1 | 
साध्यसाधनसम्बन्धो नाऽधिकर्प्य हि गद्यते ॥८६॥ 
कथं प्रत्यक्षपूषत्वमलुमानादिनो भवेत् । 

ननु. सौ गतेर्विद्राषविषयत्वं वदान्त्यादिभिः सामान्यविषयस्वं प्रत्य 
क्षस्याक्तमः द्द तु प्राह्यास्नुपादानात् र्यून रक्षणमत आद सम्बद्धमिति । 
यदेवं फाग्ये सबद्धं च सामान्य विष्षो वा तत्सव प्राह्यभाते न विश्चष 
क थनन प्रयोजनामात ॥.<४॥ 

नयु कट्पनापाोढमस्नास्तं परत्यक्षम, तश्चतुविधम् , इन्वियज्म्; 
इन्हियज्ञसमनन्तरप्रत्ययोद्धव मानसम्, सवाचस (२) चत्तानामास्म 
सचेदनम्, योगिज्ञान च | यागिज्ञानमपि भावनावरुजमर्ताताऽनागतादि 
विषयमपि कद्पनाऽपो दत्वात्परस्यक्षमव । तेन यद्पि कत्तप्रयोगजस्य 
प्रस्यक्षस्य विदधमानोापरम्भनत्वात् घमे प्रत्यनिमिन्तच्ता, तथापि कठ्प. 
नापाढलक्षणस्य योगिन्चानस्य तन्निमित्ता भविष्यतीत्यत आह् रक्षण 
मिति सवमेव प्रत्यक्ष विधमानोपलस्भनं लोके, अतो यस्मिर्कस्मिधि 
दपि लक्षणे सिध्यत्येवाऽनिमित्तता; भावनावलजं तु ज्ञानं स्धुतिरेव, 
अचुभूतषिषयत्वाद्भा्तनःयाः; तेन प्रामाप्यमेव नास्ति नतं प्रसयक्षत्व 
मित्युक्तम् । कद्पनापोढपक्चे च छुतरामनिमित्तते्याह निर्विकल्पकेति । 
कारणमाह साध्येति । भ्ेयःसाघनता हि धमता, सा चाऽवद्यमिदम 
स्थ साधनामेति चिकत्प्येव ब्रहीतव्या, नाऽविकदिपतेन शक्या प्रह 
तमिति ` ॥.८५ ॥ <६॥ । 

` एवं प्रत्यघ्चाऽनिमित्तत्वं प्रतिपद्य प्रत्यक्षपरूवकत्वादनुमानोपमा 
नाऽथापत्तानामकारणत्वमुक्तं भाष्यकारेण,(३)तद्ाक्षिपति कथमिति । 

( १ ) करप्यते इति पा० । ( २ ) सवविक्ञान।त्तचैत्यानमिंतति । 
( ३ ) प्रत्यक्षपू्ेकसवाचाऽनुमानोपमाना्पत्तनामप्यकारणलवमिति शा, भा० 

१-- १-- ४ । 



४. (1 

यदा ् छस्यसमथेत्वाजञिर्विकल्पेम्द्िषस्य धीः ॥८७॥ 
न चाऽकिकल्प्य रलिङ्खस्य लिङ्िखम्बन्धयोस्तथा । 

-गहीति' रूपभा(ने ऽपि सादहवय्रदणात् स्ते ॥८८॥ 
अर्थापत्तिः पुनः प्रायोऽन(१) न्यर् ऽथ इष्यते । 
प्रवतते चयं दृष्टा सोऽप्यथंः सविकल्पकः ॥ ८९ ॥ 
यत्र चाजुभितं ष्टिङ्क सुषंगत्यादि, छिङ्धि च) 
तत्र. पत्यक्तपृषेत्वं कथमध्यवसरीयते ॥ २० ॥ 
प्रत्यक्षाऽवगत्ते चाऽथ कुलरतेषां प्रमाणता । 

कथं वा न भवति, अत आह यदेति 1 इृन्द्रियार्थलामथ्यजं क्षानं प्रत्यक्षम् 
न चेन्द्रियस्याऽ्धस्य चा स्मरतु सामर्थ्यम् । सविकल्पकं च स्न्धत्याशृष 
जाव्यादियोजनयो पजायते अतो निर्विकल्पकमेच प्रत्यक्षमिति ॥ ८७ ॥ 

ततः किपमिद्याह न चति गृहीतिरन्तन । लिङ्गलिशङ्गतत्संबन्धग्रहण 

पूर्थकं ह्यनुमानम्। न च निविकद्पकन तद्भहण सम्भवति, अतौ न 

प्रत्यक्चपूवैकमनुमानमिति । तथोपमाने ऽपिं न तत्पृचकतेर्याहं उपमान 

इति । गां षट गवयं तत्लदशतया विकरद्प्य पश्चार्सछते गावि स॑दभ्य 

सेन गद्यते, अतो नाऽविकल्पकपृ्ेकमिति ॥ ८८ ॥ 
अथौपन्तिस्त्वत्यन्ताऽतीन्द्रिय शक्तयादो प्रवसमाना कथं प्रव्यक्ञ 

पुविकेस्याष अर्थापत्तिरिति । ̀  मा भू्परमेय(रोश्रव्यक्चपूरविका, भयु पपन्न(३) 
त प्रत्यक्षेण षट प्रवतत इति तत्पू्विक (७) भविष्यतीत्यत अह प्रवततैत 

इति । दाद।दिक हानेन विनेदं नोपपद्यत ति विकदिपतमेवाऽथापच्युदय 

निमित्तमिति ॥ ८२ ॥ 
कि च यत्र देश्षान्तर(णोप्राप्त्ययुमितेन स्ू्यैगत्यादिना लिङ्धेन गति 

कारणं लिङ्ख्नुमयिते तत्र द्वित्तीयस्याऽनुमानस्य कथं प्रत्यक्लपूचकस्व 

मपित्याद्् यत्रेति । तथा ध्मैऽप्यप्रत्यक्तपूचैकमसुमानं मविष्यतीति ॥९०॥ 

क्क च विकद्पनीयपिदं प्र्यक्षपू्ेकत्वम्, यदि तावत् भमेयावे- 

षयं प्रत्यक्षमपेक्षयेषां प्रब्र्तिः ततः प्रमाण्यमेच न स्यादित्याह ्व्यक्षेति । 

~~ "~ 

१.) नान्ये इति पा. । 

पा०। ( ३) अनुपपदयमनमिति पार । 



१२२ 

तै्थदा स प्रलीयेत तदा नाऽक्षस्य गोचरः ॥ ९१ ॥ 

अथ कस्य चिदरधेस्य ज्ञानात् तत्पू्वता भवेत् । 
तदाऽथेस्य भािष्यत्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥९२॥ 
वर्तमाने हि कस्मिथिज्ञातेऽर्थेऽक्षवुद्धिभिः । 
लिङ्कादविद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥९३॥ 
प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च वर्णान् वेदेऽपि(१)गर्यते । 
प्रमेयकरिति सोऽपि स्यान्तत्पू्वत्थादकारणम् ॥९४॥ 
के चित तत्पूवंकस्वं तु देतुर्नैवेति मन्वते । 
तस्पू्कत्वाद्यत्तावत् प्राभाण्यं तदसम्भव; ॥२५॥ 
प्रतयक्ेण गृहीत्वा च लिङ्खाधन्यतमं धुवम् । 
प्र्तिरजमानादेने च धर्मेऽस्ति ताद् ॥ ९६ ॥ 

कारभेदास््रामाण्यमिति चेत् + ततोऽनवगतविषयस्वान्न परस्यक्षपूरवंकते 
ल्याद् तैरिति ॥ ९९ ॥ । 

अथ कारस्मश्चिदथं भरत्यक्षेण गृहीते अनुमानादीनां 'परवत्तिरिति चा. 

ङ्कते अथेति । दूषयति तदेति । अर्थस्य धमेस्याऽनुमानादिभिर्ाने भवि 
ष्यत्वेन धमस्याऽप्त्यक्चत्व न कारणे स्यादिति ॥ ९२॥ 
, कथमिल्याह वत्तमाने इति । तदा हि वत्तेमाने किं चिस्परत्यक्षेण गरष. 
त्वा भविष्यन्नपि घमाऽनुमानदिभिगद्येतेति.॥ ९३ ॥ । 

कि चेश प्रत्यक्षपूच्कत्व राष्द्स्याप्यस्त्येषेति सोऽपि ध्म निमित्तं 

न स्यादि्याह प्रतयक्षेणेति ॥.९५४ ॥ 
पवमाक्षिप भष्यमेकेषां मतेन समाधत्ते के चिदिति। किं सही. 

त्याह ततूवकत्वादिति । प्रत्यक्ञा$गरददीते धमं यत्तत्पृषकतया(र) भामा 
ण्यमन्येषां, तत्तावन्नास्तीत्यत्तावदुच्यत इति ॥ ९५॥ 

धव तु भमाणान्तराणामरनामत्तत्वे देस्वनभि धानान्मदफलं भाष्यं 
स्यादति मरवा सवमतन समाधत्ते प्रतयक्षेणति । खविकदपकमपि पतयश्च 
मत्युपपाद्चध्यत । एव च सामान्यतो वा विशेषतो वा भव्यक्षगुहीते 
पवाथर्युमनाद्ग्रचात्तः) सम्बन्धन्रहणाऽपेक्षसवावगुद्दीते सम्बन्धिनि 
तद्घरहणाऽखम्भवात् । विकगादीति 1, लिङ्गत्वेन वा सदशतेन वा धूमग- 



अनुमानानुमानादेनं चाप्यस्तीह संभवः । 
सम्बन्धा ङ्कालेङ्गानां पवैसिद्धेरसभवात् ॥ ९७ ॥ 
सत्ता च नाऽनुभानेन कस्य चित्वतिषश्यते । 
` धमरणाऽन्यद्धिकष्य चेत् , पक्षोऽसिद्धविश्चेषणः॥९८॥ 
(तस्मादहं छपू्स्वास्केन चिदस्तुना सह । 

` धमेस्थ नाऽनुमेधत्वमभसाधारणचस्तुबत् ॥ ९९ ॥ 

वयादिकं गरहीत्वाऽ्चुमानादेः प्रबत्तिः, न चाऽग्रहदीतऽ््नो माके चा तदि 
ङ्तया तत्सरशतया वा धूमरगवयादिग्रहणं सम्भवति। तदनेन प्रका- 
रणाऽनुमानादेभ्रमेयस्येव पत्यक्षप्रहणाऽपेश्चा दार्यैता भवति । घमेस्य 

; चाऽ प्रत्यक्षत्वेन तद्लिङ्क तस्सदश्रां घा न शक्य ग्रहमीतुमिति नानुमा 

नदेधमे प्रति निमित्ततेति ॥ ९६ ॥ 
„ न चाऽज्ुमताऽ्चुमानम्रप धम सम्भवात, तस्वाप प्रत्यक्चपूचेक 

ष्वात् , । यावद्धि न कायं कारण तयोश्च सम्बन्धः प्रत्यक्षेण गृहतः 

न. तावदञ्मितयाऽपि मत्या तत्कारणमवुमातुं शक्यम् । नच घम 
त्था खम्मवत्तिं । तस्य कचिदप्यनवगमादत्याह-~अन्ुमानति ॥ ९७ ॥ 

कथनच घम्रश्ुमानम् १ न तावद्धमाऽस्तीति शंक्यमन्रुमातुमत 
आह --पत्तेति । शङ्कते धर्मेणेति । परेहरति पक्ष इति । धमेस्य क॒ चिदपि 
प्रमाणेन सिद्यमावात्। न ह्यप्रमितसलद्धावेन वस्तुना शक्यमन्यद्धिरोष्टुम् । 
न तर्हि धर्मा$युवादेन प्रमाणविधिः सिध्येत् । सत्यम् , यदि तिधमाः 
नोयो धर्म श्त्यनूधेत । यद्ा तु योऽयं निष्प्रमाणत्वादिपिवादास्पदी, 
भूत. इस्यनृश्चते तदा विवाद्स्पद्मूतस्याऽनू्मानङूपस्य ब्रमाणसति 

द्िरस्स्येव । अनुद्यमानलिद्धिरिव चादुवादस्याऽपेक्षिता न धमेस्वरूप 

स्य! येतु तस्यापि सामास्यत्तः सिद्धमेव मन्यन्ते तेषां कुतः सिद्धिरिति 

वक्तव्यम् । "पक्षोऽिद्धविशेषणः इति च प्रन्थत्रसेधः । तथा परोक्ता" 

विष वश्यता न चांऽन्यन्नाऽपि चोदनेव्ययमपि. पक्षो दर्ठितत 

मिश्च पश्चि विद्यमाने कथं वा सामान्याक्तिद्धिसविवादा स्यात् । अभा 

वनिराकर्णं च “अभावोऽपि नास्ति” (१)इति भाष्यकारस्याऽसगत् 

स्वादित्यास्तां तावत् ॥ २८ ॥ 

 पवसुपपादितमद्धमानाचविषयस्वं सौगतम् भ्रति श्रयागेण दशयति 
५... ---------------------------------------------------------------- ~~ 



९२४ 

अशष्टक्तदशत्वाच्च स्वय चाऽलुपलस्ननात् । 

धर्मस्य नोपमेयत्वमसाधारणवद्धवेत्' ॥ ९०० ॥ 

नन्वर्थापत्तिरेवं स्याल्लगद्राचितरयदचनात् । 

सुखिदुःखथादि मेदो हि नाऽदष्टाल्कारणाहत ॥१०१॥ 

हृष्टस्य व्यभिचारित्वात्तद नावेऽपि सस्मवात् । 

सेवाऽध्यघनतुर्पत्षे इष्टा च फलमिन्नता ॥१०२॥ 

स्थादेवं यदि चक्येत्त स्वानाविकनिवारणा । 

कर्मश क्तेञ्च वैचित्ये हेतुरन्यो भवेद्यदि ॥ १०३ ॥ 

यथा च फर्येचिन्ये कमणां चक्तता स्वतः । 

तथा(१) च चिच्ता रोके स्वभाज।दु पपत्स्थते ॥९०४॥ 

अधमे धमेरूपे वा. दवि भक्ते फट भरति । 
किमप्यस्तीति विज्ञानं नराणां कोपयुडपते ॥१०५॥ 

तस्मादिति द्वयेन । अकल्लाधारणं दि सोगतानामपि ` अतिकस्पत्वान्नाऽ 
नुमानादिगम्यमिति ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 

चोदयति नम्विति ! एवमिति । प्रमाणं स्यादित्यथ । वेचिन्पमेव.द 

्नोयति खखीति ॥ १०१॥ 
कथमित्याह दटप्येति । कस्य चिल्यस्थतोऽपि धनं न भवति, कश्य 

चिदप्रयस्यतो ऽपि भवतीति व्यभिचारमेवोदाहरणेन दर्शयति 
वेति ॥ १०२॥ 

निसाकरोति स्यदेवमिति । न च सा शाक्यत्वाह कमति । यदि ब्रह्म 

इत्याऽश्वमे धयोः राक्तिवे च्ञ्य स्वभावाइन्या देतु; श्यात् ततो निषा 

यैत स्वाभाविकत्वम् , न चाऽस्ावस्तीत्यतो यथा कर्मशकतिवेचित्यं 

स्वामाविकमेवं जगदे चिऽग्रमेवास्तु, किमन्तमडुना कमेगेस्ाद् यथा 
चेति ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 

नन्वन्यभिचारात्कमेशक्तीनां युक्तं स्वाभाविकत्वम्। न चेदं जग 
वैविध्यस्य सम्भवति । पकस्येव हि वारिद्यतेरवयं च परथौयेण श्यते, 

तस्स्वभाविकरवेऽयुपपन्नम् । अतोऽवद्यंभाविनि कारणे रष्टस्य व्य. 

 मिलासद्ं कदमयमत जाह नि । सकम्, तथापि दुख ~~~ 



११९ 

नक्षि जु धाभादितो दुःखं दिंसादेः किं सुखोद्धवः। 
स्वर्ण पु्ादिमेदश् कीटान् कम भेदतः ॥ १०६ ॥ 

` इति थावद्विज्ञानं तावन्नैव प्रबतेदे' 

प्र्ङ्कं च यज्ज्ञानं तस्य सूलं प्रतीष्यते ॥ १०७ ॥ 
तस्मास्सिद्धेऽपि सामान्ये विशेषो नाञऽगनाहते | 
विक्ोषध्य तु जिज्ञासा स्ूजफ्ररिण रचिता ॥ १०८॥ 

- गम्यमाने विद्ोषे च तदन्तभोवकारितः। 
सामान्यप्रत्ययोऽपि स्याच्छाख्दिकेस्यकारणम्। १०९। 
यथाऽथीपत्तिरेवं च नाऽनुभा, नो पनेष्थते । 
शाख चेत्तद्पेक्षेत तस्यैष स्थाल्परमाणता.॥ ११० ॥ 

सखाधनमधमें अ्रह्महत्यादिः सुखफलदेतुश्च धरमोऽ्चिहोत्रादिः, खखेऽपोदं 
स्वरस्य साधनमिदं पश्ोरिति यावत्फछविषेषं भरति धमौऽधमों न 
विभन्येते तावक्किमष्यदृष्टमस्तीति पतावदर्थापचचिज्ञानमदुपयोगीति१०५ 

पतदेव विद्रृणोति किं निति साद्धंन । मा प्रवरतिष्ट, सिद्धं तावदा. 
पत्तिरपि धर्नँ प्रमाणमिति । तथा च चोदनेवेत्यवधारणाऽसम्भवः, 
अत आह पर्यज्गमिति । प्रबृत्यङ्ग यत् ज्ञानं तत्न चोदनेध कारणमिति 
मात्राऽधौपत्तिभ्रंले विधक्षितमिव्य्थः ॥ १५०६ ॥ १०७ ॥ | 

भतोऽथौपन्तेः सामान्ये मानत्वेऽपि विश्चिष चोदनेति प्रतिज्ञासि. 
द्विरिस्थु पसंदरति तस्मादिति 1 सुश्रकारेणाऽपि न सामान्यमाज्रजिक्नसा 
सूभ्रिता तन्मात्रस्याऽग्रयोजनत्वात् । कि तु विशषपयेन्तेवेव्याह विरेषस्ये- 

ति। न सामान्यस्यैव कि तु विशेषस्यापीत्यथः । धिश्चषपयेन्तेति याव 
विति ॥ १०८ ॥ | 

लत्व्थाीपत्तेः सामान्यस्य, विशेषस्य, चा$ऽगमात् सिद्धेः लमुषचि- 

तयोः प्रामाण्येन चोदनैवेत्यवधारणाऽसिद्धिरत माह गम्यमानदइति । 

सामान्पं हि साधयन्ती अर्थापत्तिः न विशेषं निधौरयितुमलम्, 
विक्चेषं तु साधयच्छाखमन्तर्णीतसामान्यमेव साधयतीति क्रि प्रभा. 

णान्तरेणेति ॥ १०९ ॥ | . . , ..;: 

द्धे चिस्विममिष वेचियाथपत्तिमनुमामेव कायीत्कारणगोच. ` 

सँ मन्यन्ते सा हा्ापत्तिषदेव निसाकायेर्याह ययेति । सापि खामान्ध 



१२६ 

प्रत्यश्चाऽग्रहंणं यत्त लिङ्गादेरावकर्पनात् । 

तत्त्टत्वा दविकल्पस्याप्थथरूपापकारेणः. ॥.१९१॥ 

असिति दालरोचनानज्ञानं(१) प्रथस् नेावकल्पकम्् | 

बाटमुकाद्ाषज्ञानसहशर दद्ध चस्तुजम् ॥ ११. ॥ 

न विक्षषो न सामान्यं तदानीमचुभुयते । 

तथोराधारभूता तु व्यक्तिरेवाऽवसायते ॥ ११३ ॥ 

महासामान्यमन्येस्तु द्रव्य(२) सदिति चोच्यते । 

सामान्यविषयत्वं च प्रत्पक्षस्यवमाप्रितम् ॥ १९४ ॥ 

ख(2)मनुमा ऽप्यपेक्षते, ततस्तदेवास्तु प्रमाणम्, किमञुपयोगिन्याऽचु 

मयेत्याह् राल्लभिति ॥ ११० ॥ 

यन्त लिङादि ने परत्यक्षश्राह्यं निविकस्पकत्वात् प्रत्यक्षस्येव्युक्तम् 

तद्सुभ।षते प्रवक्षेति । निसकरोति तन्नेति । कारप्रामाह दषटलादिति 1 अथं 

हपोपकारिण इति । यो विकद्पः (४) स्वेनेव रुपेणाऽयथ विकल्पयति ना 
स्यसूपेण श्ुक्तिरजतवत् , तस्यापि प्रत्यक्षत्वेनेष्टखातः अस्ति प्रत्यक्ष 

लिङ्क।देरिति ॥ ११९ ॥ 
` यस्त्व विशब्दमसहमनः स्मेव श्ञान शब्दा ऽनुविद्धस्वास्सविक- 

स्पकमेव न कि चन्निविकदपकमस्तीति मन्यते, त. भरत्याह् अस्तति। 

बाखानामिवाडग्युत्पन्नानामस्माकमपि चक्षुःलन्निपाताऽनन्तरं सवि 
कैदपकास्रथममस्ति निरविंकरपकं प्रतीतिसिद्धमारोचनविकशानं दुख 

वस्तुविषयम् , तद्भावे दि निर्निमित्तं शब्दस्मरण स्यात् । अस्मरतशछब्द 

स्य च न शब्द्ऽनुविद्धो विकद्पः सम्भवतीति ॥ ११२॥ , 
शुद्ध व स्तुजमिव्येत्ताद्वेवणोति न विरोष इति । षिशषों व्यवच्छेदो 

व्यावृत्ति, सामान्य समानत्वम्, अनु्रत्तिरितति यावत् । अचु्रुत्तिव्या. 
बत्ती न निर्विंकद्पके प्रकाशते । तयाोस्त्वाधारभूतमनुद्त्तं व्यात्तं च 
यज्ञातिन्पक्तयाद्यनेकाकार वस्तु तचदाकारसयुक्त सपुग्धं सवमवसी 
यते, तत् शद्ध वरित्वच्युच्यते । व्यक्तिरिति । वरित्वत्य्थः ॥ ११२ ॥ 

वेदात्तिनस्तु महासामान्यमेव सत्ता उरव्यश्चष्दाऽभिरमप्यं निर्विक- 
स्पकस्य विषयमहुरित्याह महासामान्यभिति 1 पवं च सर्वमेव प्रयश्च 

{ १) आलोचनं ज्ञानमिति पाठान्तरम् । (२) स्पदव्यमिति.षपा, 



[+भ ५... विष्ोषास्तु प्रतथिन्ते सविकल्पकयुद्धि पिः। 
तेच क चित्पतिद्रव्यंके चिद्वहुषु संभिताः॥१९९॥ 

3, + लानकर्पयदुस्पन्नं व्याधन्ताऽनुगतात्मना 
गव्ये चोपजातं तु पत्यं न चि शिष्यते ॥११६॥ 

: . “ ` लदयुक्तं,. प्रतिदव्यं सिन्नरूपोपलम्भनात् | 
सामान्यविषयमाधितं भवतीत्याह । सामान्येति ॥ ११४ ॥ 

नि्िकद्पमेव चत्प्रत्यक्ष कथं तहं विशेषभ्रतिपत्तिरत आह् विशेषा. 
स्रवति + तानेव द्विषिधान् विभजते ते चेति । प्रतिदर ् यवृत्तयः खण्डादि 
श्यक्तया, गोत्वादयस्तु बहुष्वजुगता५, ते च सन्तादिमहासामान्यापेश्चया 
¶वदाषा इत ॥ १९१५ ॥ 

ताश्च दयानापे विशेषान्, व्याच्रस्यनुगमात्मनः स्थतनकद्पय(१त् 
पस्यक्षं(२) सन्मान्रविषयमुपजायमानं गवि च।ऽदवे चैकरपमेव भवतीत्या 
ह.तानिति किमिति विशेषान् न कट्प्रयतिमेदाऽवभासाऽधीनत्वाद्िश्चेषा- 
ऽचभासिस्य । तस्थ चतर तराऽमावरूपस्य प्रत्यक्षेण ब्रहणाऽपसतम्मवात्। 
अपि चाऽमावप्रूचकरो वा विशेषाऽवभासो विपरोत चा । न ताषदभाव 
पूवकत्वम् +. अभावस्य प्रतियोरयाश्चयग्रहणाधौनत्वात् ! न हि सदपमेक 
मवतरतराऽभरावस्य प्रतियागि च।श्रयश्येति सखस्मवति ! नापि विक्षेषाऽश 
भासपूबे(३)को भेदाऽचमासः, भेदाऽनवभासे विशेषाऽनवभासात्। त 
स्माद्नाद्याचेद्यानिचन्धनविकदखपधिरुसित्ता एव विशेषाः न परमार्थतः 
सन्त । पव चाऽ द्ेतायमेक सावेदुपमक्षर (४) मिव्यदवेतश्चतिः प्रत्यक्षा 
ऽचुगुणच न प्रयक्षाचसाधनी ॥ ११६ ॥ 

तदंतद् दूषयति तदयुक्तमिति । कि खदु भवतो नीरपीतयोस्तिक्तम 
धुर्याः शोताष्णयोगवाइवयोश्चाक्षप्रयोगानन्तरसुपजायमनं विश्चान 
मेकरूपमेव { सत्यमिति न्ुबाणस्य नोत्तरं वाच्यम्! यच्तितरेवरयाऽभां 
वो भद हति, तदस्तुः न सवत्र मेदन्रहणेन कायम । यद्धि नाखाङ्केननं 
धत ततस्वरुपमेच गृह्यत न तु मिन्नत्तया, येन मेदग्रहणाऽपेश्चा मवेत्, 
तैन नीखपाताद्ानां यिन्नरूपाणां प्रत्थक्षग्रहणे सति पञ्च।द्भावेनेतर 
तसाऽमावः प्रतीयतदति न -कथिदहोषः। अन्यथा सविकट्पकयुद्धि 
रपि.उपरपादायतु न शक्यते। सस्य न शाक्यते, सतत -पवाऽविचेस्युच्य 

( १) अधिकह्पयदिति । । (२) प्रथमप्रतयक्षमिति पा० । 



न दयाख्यातुमदाक्यत्वाद्धेदो नास्तीति गम्थते ॥११७॥ 

ननिर्विकस्पकबोघेऽपि द्यात्मकस्यापि वस्तुनः । 

ग्रहणं 'टक्चषणाख्येयं ज्ञाचा छुडं तु गद्यते ॥११८॥ 

न चा(१)ऽसाधारणत्वेन परनव्थाव्रत्यकलर्पनात्। 

विशोषाऽनुगमाऽक्टतेः सामान्यमिति नापि तत्, ९१९ 

तदति चेत् , नन्वविद्ययाऽप्यदाकयमेव विशोषध्ररणाधीने मेदप्रहणं 
तदधीन च विशेषग्रहणं कथम्रवध्यया ऽपि. नि्णीयत | .न .खाऽनाः 
दितया बीजादुरवत् परहा(२) रसंभवः। स्वापादुर्थितस्याध विशेषः 
शानं मदन्ञान चान्योन्याश्चयस्वान्नालमुत्पत्तम्। यथ भदश्रहणमन्तरणा' 
इप्यविद्यामात्रण विक्ष्रहणं, तहौन्दियमाच्रमवानपेक्षमस्तु किमः 

. विद्या्रहणनेत्यास्तां तावत् । नु नि्िकदट्पकदक्षायां तावकीषटश 
मिति भिन्नरूप नोपाख्यातुं शक्ष्यते, तस् कथं तस्य प्रहणमत आह न 
हिति ॥ ॥१९१७॥ ,. 

किमिदानीं भिक्नरूपमेव निविकद्पक्षप्राहा, नेद्याृह निविंकत्पकेतिं 
म्रहणमन्तन । द्यात्मकस्य, सामान्यविक्ाषात्पकस्येत्यथः । साभान्य. 
विष्चाषाऽवभासो ऽपि प्रतरतिसद्ध पव । नहि निर्विकर्पकेना गृही. 
तस्य सविकल्पकेनापि ग्रहणं सम्भवति ) न वा ऽगृहीति सामन्ये ध्य- 
कत्यन्तरे प्रत्यभिन्ना सभवति । तस्मात्सामान्यं विशेषश्च निर्विकद्पके- 
ऽपि प्रकाशते पव । 

ननु न विशेषो न सापरान्यं ददानीमनुभूयतः' दट्युक्तं तत्कथ त. 
योश्रहणसुख्यते, अत आह रक्षणेति नापि त. दित्यन्तेन । न हीदानी 
मप्यनुवृत्तिष्यावबु्यो्रहणमुच्यते । या त्वियं गह्यमाणस्य दथाटमकत्वा" 
ख्या सा छक्चषणाख्या गृह्यमाणस्य वस्तुनो लक्षणमाख्यायते स्ता 
मान्यविश्ोषात्मकं तद्वस्त्विति; क्ञात्रा पुनः दुद्धमेवाऽचुब्रत्तिव्याच्- 
-स्तिरदितं द्यते न त्वसाधारणत्वेन, परेभ्यो व्यकत्यन्तरेभ्यो व्याचत्ते. 
रकद्पनात् । तथा व्यकट्यन्तराऽनुच्त्तरकद्पनति न सामान्यमपि 
गृह्यते, अतो न विरोध इति ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

(१) न तिति पा.) 



+ 9 ७ ९५ 1 ततः परं पुनवस्तु धमजात्यादिभिथ्या । 
बुद्धयाऽवसी यते क्षाऽपि प्रस्यक्षत्वेन संमता ॥१२०॥ 

` करण. चर्द्रियं बुद्धेने तच ज्ञानमाहिलम् | 
¢ [ ् [न 

ततः स्मत्य(१)समयेत्वााद्विकल्पोऽतो न वाते।१२१। 
(णाक 4" $ 1 वे क 

" आर्सन्यच स्थित ज्ञान, स द् बाद्धाऽद् गम्यते | 
वि ‰ तु 

स्मरणे चास्य सामथ्ये सन्धानादौ च विद्यते ॥१९२॥ 
क भ क © क . ~ . . . तेनेर्द्रिपाथसम्बन्ये विद्यमानेस्मरन्पि । 
विकर्पश्चच् स्वध्मेण वस्तु प्रत्यक्षषान् नरः ॥१२३॥ 

(5 [ „3 | क क क , ` तचैत दिन्द्र याऽधीनामेति तेव्य॑पदिदयते। 
तदसम्बन्धजात्तं तु मेव रत्थक्चभिष्थते ॥ १२७ 1 
पुनः पुनर्विंकस्पे ऽपि सती जातिः प्रतीयते । 

५ पव निधिंकस्पकं तद्विषयं च व्याख्याय सविकट्पकस्य भस्यक्षस्वं 
पृवोक्तं प्रपञ्चयति ततः परमिति) ततो निचिकदपकादुन्तरकारुं जा. 
स्यादिसिर्बिकदशष्य वस्तु यया बुद्ध्या गृह्यते साऽपि प्रत्यक्षमेवेति ॥१२०॥ 

यत्त सधिकद्पकस्य स्शृत्यञ्चविद्धत्वादि न्द्रियस्य स्स्रतावसामथ्य" 
ननेन्द्रियजत्वासेच्युक्त, तत्राह करणमिति ॥ १२१ ॥ 
- कतरि ज्ञानमाहितमत आद आत्मनीति तञ्च कारणमाह सहैति ! 
ततः किमिस्याह स्मरण इति ॥ १२२ ॥ | 

` तथापि कथ स्मरणोपेताऽक्ष्यापारजन्यस्य सविकल्पकस्य प्रत्य 
क्षस्वमरत आह तेनेति ! पुरुषो हि पूवष जात्यादि काकान्तरे चक्चुरादि- 
भिगहीत्वा चस्य पूरदशेनं मनसा स्दस्वा तदिद॑भित्यचुसन्धाय।ऽवुप- 

-रतेन्दरियव्यापारः पुर; स्थितम विकदपयन् पत्यक्षवानेव ¦ तदानीमपीः 

न्द्रियव्यापारस्याऽविरमादिति ॥ १२३ ॥  _ 
` नन्विन्द्रियमान्नज्ञ ्रव्यक्षम् १ ध्व तु स्मरणसाहतान्रयज, कथः 

मिन्द्रियव्यपदेश्यमत माह तवचेतदिति । इन्द्रियजं प्रव्यक्ष न तन्माच्रज 
मिति -अक्षाऽसम्बद्धाऽयेचिषयकस्या (२) ऽस्माभिरपि नेव प्त्यक्षतव- 
मिष्यत द्याह तदिति ॥ १२४ ॥ „ ू 

तत्सम्बन्धाऽनुसारिणस्तु बहव विकल्पाः पुनः पुनरि जाय: 



५ 

१३७ स्यायर त्राकरार्यभ्याख्य। सिते ोकवातिके 

[4 

तत्तस्बन्धाऽनुसारेण सयं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १९५ ॥ 
न हि पविष्टमाच्राणाभुदणाद् गमेयहादिषु ॥ 
अथां न प्रतिभान्तीति यद्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः॥१२६॥ 
यथा त्वाभासमात्रेण पू ज्ञात्वा स्वरूपतः। 
पान्तच्चाऽववुध्यन्ते तथा जात्यादघमतः ॥ १२७॥ 

यदि स्वालीच्य समीर्य नेश्चे कचथिद्धेकल्पयेत् | 
न स्थात् प्रत्यक्षता तस्थ सम्बन्धाऽननु सारतः ॥१२८॥ 
असस्बद्धविकर्पेऽपि तुख्यमात्मादि कारणम् । 
लेना(१) साधारणत्वं स्थादच्चाऽश्चस्येव कल्पने ॥१२०॥ 
निविकर्पकवोधेऽपि नाऽक्तं केवलकारणम् । 

माना न प्रत्यक्चषतामतिवर्तन्त इत्याह पुनः पुनरिति ॥ १२५ ॥ 
नन्वक्षजश्यदधिकदपः किमिति प्रथमाऽक्चसनिपात पव न जायते 

अतो नाऽश्चज्ञ इत्यत आह न दाति ॥ १२६ ॥ 
यदि तु तत्र प्रथममेवाऽस्फुराऽचभाक्तं विक्षानमस्तरतयुस्यते, तदि 

शपि समानमिद्याह यथा त्वित्ति ॥ १२७ ॥ 
यदा चं स्मत्युत्तरकाठमिन्द्रियव्यापाराऽनुपरम।त्प्रत्यक्चत्व तदा 

` यत्परैदक्ते, (स्मरणव्यवदहितस्यापि सविकद्पकस्यान्द्रयभ्यापारसनिध 
माश्चेणं प्रत्यक्षत्वे सत्या(र)खोध्य निमीदयाऽवस्थितस्य विकद्पयतो 
विकल्पः त्यक्षं स्याद्" इति, तन्न प्रसञ्यत शृध्याह यदि । लिति ॥ १२८ ॥ 

नन्वनेककारणकं सविकस्पकं किमश्चेेव व्यपदिश्यत हत्यत आह 
असम्बद्धेति । अक्षाऽखम्बद्धविषये अुमानादिविकरेप(३) ऽप्यास्पादेः सा- 
धारणत्वाद परोक्षविकल्येऽक्लस्याऽसलाधारणत्वाकनैव व्यपदेशा इति १२९ 

चस्य चदं निचिकरपके ऽपीत्याद निविकल्मेति । पवमक्चव्यापाराऽनुप 
परमात् भ्रत्यक्षस्व सुक्तम् । अस्तु वा निर्विकदपकोत्पत्तो (७) निवृन्तव्या 
पारत्वमक्षस्य, तथापि परपरया ताघदक्षजत्वम् , तावतापि प्र्यक्चत्ो. 
पपत्तिः । किं चवमचुमानादीनामपि प्रस्यश्चस्वे स्यादेति तक्िन्त्यर्थं 
रदिरभ्युपगस्यते, यथा पर्पर्या पङ्काज्ञननं मण्ड्ूकादि(५)सा 

{ १) तेन साधारणमिति पा०। 



तस्पारम्पथेजाते वा रुदिः स्यात् षड्जा दिवत् ॥१३०॥ 
अआनिभित्तेष वा रूटिः सुतरां सविकल्पकम् । 
प्रत्यक्षं संमतं रोषे न तथा निर्विकस्पकम् ॥१३९॥ 
बृद्धपयगगम्या च्रन्दाथोः सर्बएव नः। 
तेन यच्र पयुक्तोऽय न तस्मादपनीयते ॥ १३२ ॥ 
सिद्धाऽ्चुगममाचनं हि कतु युक्तं परीश्वकेः । 
न सर्घंरोकसिधस्य क्षणेन नि(२)वतंनम् ॥ ९२२॥ 
फलर्पनायाः स्वक्चचित्ताविन्द्रियाधीनता कथन् । 

` भममस्तचरेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तस्छमम् ९३४ 
स्वसंविन्तौ तदिष्टं चेष्टोको न द्येवमिच्छत्ति । 

ध्रार्णमिति ताक्षेबृ्तये पद्मविषये पद्धुजशब्दस्य, तदिदमाह ततार 
पथति ॥ १३०. ॥ हि _ हि 

अनिभित्तिव घा सविकल्पके रुदिरस्तु, बृद्धब्यवदारे सुतस तन्नेव 
प्रयोगादिति भाद अनिभिंत्तवेति ॥ १३१ ॥ 

नयु सस्पपि इद्धपभ्रयोगे तज्निबृर्या परीश्षकेरनिंविंकस्यकमेव भस्य- 
क्तमाध्रीयतेऽत आह बद्धेति ॥ १३२॥ 

किमिति नाङपनीयतेऽत भह सिद्धेति । यदि ना$क्चजनं सचिकस्पकं 

ततः कपना ऽपि स्वसंवितन्नाविष्ठा नार्थं चिकल्पनादिति यदक्ष्ां स्व. 

सवित्तो परव्यक्चत्वमिष्टं तदपि न स्यादित्याह कल्पनाया इति । अथेन्िय- 

जनिर्विकरपकसमनन्तरधस्ययाख्यमनोज्ञन्यतया तत्न प्रत्यक्षं, ततो 

गोस्थाद्िविषयेऽपि तस्याः प्र्श्चत्वै मनोजत्यतयैव भविष्यति, . मनः 

र्रप तदुक्त मन्यद्वत्यन्यदेत दित्या मन इति ॥ १२४ ॥ ~ 

ब्य मनसः ्चस्ययोगा्स्वखं विद पर्यव मानसम्र्यक्षत्वामिति 

शङ्कते स्वनित्ाविति। दूषयति. लोक इति । छोको दि गोत्वादिविषयंऽपि 

मनसः प्रसयक्षदेतुस्वमिच्छति संविदश्च बहिविषयस्वं मन्यते न स्व(र). 

स्षविसतिप्रस्यक्तस्वम् | बतो बदिरेव सविकद्पस्य प्रत्यक्षत्वमङ्गकत्तव्यम् । 

तश्र यहि भनो न बहिवैतेते चश्चुव्यौपार्स्य च व्यवदितस्वं, तथा च 
४ 



१३२१ न्यायर्' वातिक । 

तस्माददित्वमेष्टन्पं परिभाषिकताऽपि वा ॥ ९३५॥ 

भनस स्त्वा खखदुःखादेवुाडेघु । 

थथा प्रस्यन्ततैवं नस्तदघोना भेष्यति ॥ १३६ ॥ 

तदधाीनत्वस्तास्थअपं कल्पनाऽपद्शखन्दनात् । 

` प्रत्यश्लं किचिदेवेषटं यथा तव तथेव नः ॥ १३७ ॥ 

लिङ्ाद्यमावतश्चापि नाऽलुमानादिघीरियस् । 

ाघक्प्रत्ययाऽक्तन्वान्नाऽव्रामाण्यं च युज्यते ॥१३८॥ 

न च पूषेमह्टत्वात् स््ातित्वसुपपद्यते । 

तस्मात् प्रस्यक्चमेवेद् व्यवहारस्तथेव च ॥ १३९ ॥ 

रुद्विवौ पस्माषा घाऽङ्गीक्रियतां न.त्वपरत्यक्चत्वं, रोकविरोधादित्याद 
तस्मादिति ॥ १३५ ॥ 

अथवा निरर्वकद्पकसहायं मनो बहिः भ्रवरस्यैति, तथापि च मनो 

ज्ञन्यताऽस्व्येवेति तद धौनसुखादिनुद्धिवत् प्रत्यक्षता भविष्यतीत्याह 
मनसस्सिति.॥ १३६ ॥ ` ५ । 

नन्वन्यसहितमनोजन्यत्वमयुमादौनामप्यस्स्येवेति तेषामपि -पत्य 
कषसवं स्यादित्यत आद तदर्धनिति 1 यथा मनोजन्यस्व समानेऽपि सचि. 
कदपकस्व कर्पनाऽपाढखक्षणाश्रयणेन क्रि चिदेव स्वसंवेदनं प्रत्यक्च- 
मिष्ट न गोस्वादिसवेदनं, तथाऽस्माकमपि मनोजन्यत्वे समनेरप्यप. 
रोश्चावभासमेव क्षाने प्रत्यक्षं नाऽन्य दिति ॥ १३७ ॥ 

पारिशिष्यादपि सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं बाधाञ्भावानच्च ना. 

इप्रामाण्यभित्याह् लिङ्गादि ॥ १३८ ॥ 

अथ निर्षिकद्पकभाघ्रप्रापकत्वात् . स्शुतिरियभुच्यते अत्त. आ 
न चेति । भवन्मते ताबर्निविंकर्पकेना गुही तमेव सामान्यम् । भस्माक. 
मवि क्षणान्तरसम्बत्धस्याऽगृ्दीतस्य ग्रहणान्न स्प्रतित्वमिति । पारि 

शेष्यास्रलयक्षत्वमेवेत्युपस्लद राते तस्मादिति । भवतामपि योऽचुमानस्य 
प्रत्यक्षविरोधादेव्यवहारः स तथेव सविकदपकस्य सामान्यग्राहिणः 
प्ररयक्चत्वे सस्येवाऽवकद्पते नाऽत्यथेत्याद व्यवहार शति । स्वलक्चषणमात्रं 
हि सवेसामान्यसरदम् । अतो यत्तद्विषयं प्रत्यक्षं त्रिक चिदपि सामा. 

--न्यशयुमानादिगम्यं न-चाघते। यथा स्तततमसरेगोः स्वलक्षणमेव गृहणदपि 



१३६ 
| 

ज्ञात्याद्यथन्तिर यस्मादतद्रषेऽपि वस्तुनि । 
अवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्नृगतृष्णादिभिः समा॥१४०॥ 
मैतदन्वादिबुद्धीनामधघ्यारोपाद्यसम्मवात् । 
स्थितं मैष हि जात्यादेः परत्वं व्यक्ततो हि नः१४१ 

यदि द्येकान्ततो भिन्नं विरोष्यात् स्थाद्विशेषणम् । 

स्वाऽ्चुखूपां खदा बुद्ध विशोष्य जनयेत् कथम् । १४२) 

स्फटिकादो तु लाक्षादेस्वरूपा या सतिमवेत् । 

ऽपि प्रव्यक्चं तर्मात्रमेवाऽनधिकं गरृह्दर्वत्वं तस्मिन्नेव स्वलक्चणेऽचुमी. 

यमानं न बाधेतेति ॥ १३९ ॥ 
यदुक्तं नेदमद्धमानं न स्ष्टतिरित्ि, तत्सस्यः नाश्रमाणामेति यदुक्तं 

तन्न खष्यामषे इति चोदयति जत्यादीति । जातिगुणाक्रेयानामधेयानि 

व्यक्तेर्थान्तरभू तानि । भनथान्तरत्वे व्याक्तमात्रत्वापतचेज।त्याद्निामः 

भावप्रसङ्गाचवानि व्यक्त्यालमतय। साविंकस्पकेन शान्ते । गस्य, दण्ड्य 

यं, शयुद्धोऽय, गच्छत्वयं). डत्याऽयामति । तेनाथान्तरमथान्तस 

स्मतयाऽध्यवस्यदूषरमिव सितया मिथ्यव स चिकर्पकामेति ॥१७०॥ 

परिदरति नैतदिति.। कथमसम्मव्रोऽत आद् स्थितमिति । नामधेये 

मेव तावत्ताद्रष्यध्रतीतिरस्तीति वक्ष्यामः । जाव्यादित्रयस्यानथा- 

स्तरत्वादव तुन तादरूप्यप्रतात्तस्प्रामाण्यामात ॥ १४१ ॥ 

कथमनथान्तसर्त्वमरत आह् यद द्यति । नाह कदाच्रद्ह गाल्वामत 

प्रतीतिरस्ति, यतो व्यक्तेरथन्तरत्वमकान्ततो जात्यादेः स्यात् । 

सर्वदेव सर्वेवामियं गोरिति गौत्वात्मिकेव ञ्याक्तेः प्रतीयते, न चयं 

प्रतीतिरेकान्तिके भेदेऽवकद्पते, ध्यमेव च अ्रततेजाताो प्रमाण नाऽ" 

न्यत् । इयं च जास्यातिकामेच व्याक्त गम्रयतिः न चस्याः कि चिद्धा 

धकमस्तीति पारम(धिकमेव तादात्म्यमिति ना$प्राम।ण्यमिति। नञ 

भिन्नमेव लाक्षिकं स्वाऽचुरूपा बुड् मध्यात स्फारेके जनयति, 

तथा जाद्यादिकमपि. कि न स्यादित्यत उक्तं सदेति ॥ १४२ ॥ 

तद्विब्रणोति स्फटिकाद्विति । कदाचिदेव तद्रूप रुफारेकमजातवि- 

गह्यते न स्वेदा, व्युत्पन्नानां मेदावगमादेति । गत्वाचुरूषां तं 

व्यक्ति सर्वद्ाऽवगच्छन्ति । न हि जात्यादिरूपरव व्यक्तेः व्याक्तरूपत्व वा ` 
क १, 



१३४ न्यायरताफराल्यव्यार्यासाहिते शछलोकषािके । 

अध्युत्पन्नस्य सा समथ्या व्युत्पन्नाना हें भद्ध; १४२ 

न तु जात्यादिनिष्ुक्तं वस्तु ट्ट कदा चन। 
तद्विनोकेन षा तानि साचादेस्छरिकादिवत ||५२२॥ 

तच्चापि चेन्न दरयेत भेदः केचित् कदा चन । 
रक्तादिषबुद्धिखम्यच्कं विनिषार्येत केन वा ॥ १५४५ ॥ 
न चाऽप्ययुत्तखिद्धानां सम्बन्धित्वेन करपना । 
नाऽनिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तो युतसिद्धता ॥९२४६॥ 
तथा च सति सम्बन्पे दहेतु; कथिन्न चिद्यते | 

म लिति । नु वस्तुकिमोकेन भ्यक्त्यन्तरेऽपि जाव्यादीनि दद्रयन्ते, घ- 
स्त्वपि बदरादिफखं इयामत्वनिशरुक्तं पक्षावस्थायां स्तगण रद्यते । 
सत्वम्, अत एव जास्या्दानां द्रन्याद्धेदोऽभ्युपयम्यते) कथं तर्हिं न 
विमोकों ष्ट इध्यत आह तद्िमोकेनेति । ताद्ात्म्यप्रह्वयस्य बाधो न दृष्ट 
इध्यथेः। न दि व्यक्तयन्तरेऽपि गोत्वं पद्यन् पूवेव्यक्तेभैषात्मकत्वं 

` परिथ्या मन्यते, सोऽपि गोरयमपि गौरिति प्रतिभासात् › तथा फलेऽपि 
रक्तप्रत्ययो न पृवसजातं इयामप्रत्ययं बाधते, प्व दयाममे 
वेदानीं स्कमित्यघगमात्; राक्षास्फाटेकयोस्तु तादात्म्यं ब्राधत ए. 
षेति ॥ १४३ ॥ १४४५ ॥ 

काधामाऽवे तु तज्नापें नाऽगप्रामाण्यमित्याह त॒त्रापीति ॥ १४५ ॥ 
वेशधिकास्तु जात्यादीनां उयक्तेञ्येकान्तमेदमेवाङ्करृव्य समाय 

सम्बन्धं मन्यन्ते 1 यथोक्तम् 'अयुतसिद्धानामाधायांधारभूतानामिह्र. 
र्वयदेतुयः खस्वन्धः स समवायः ति । युतसिद्धिः एथकिषनिः, न 
युतससिद्धिस्युतसिद्धिः, ताश्नेराकरोति न चरति । किमिति न कस्पने 
स्थत आह नेति । न तावदानिष्यन्नस्य सामान्येन सम्बन्धः सम्भवति 

म्बन्ध्याघारत्वात्छम्बन्धस्य, तदभावेऽचुपपत्तरिति ! निप्यन्तो वा 
एथक्ासद्धेः सयुतासद्धरनुपपात्तिरिस्याह् निषपत्ताविति ॥ १४६॥ 

युतालिद्धत्वे धा की दषोऽत जाह तथा चेति । नद्यस्लम्बद्धायां व्य- 
कौ निष्पश्नायां ' पश्चाच्छमवायास्यसम्बन्यकलामे कशथिद्धतुरस्तीति । 

ग्र [* 



॥ 

पप्णामापि(१) न सम्बन्धः पदाथानां प्रतपिते॥१४७॥ 
समवायविथो गच्च विदरेषः स्यात् परस्परम् । 

तत्कटप्तानधस्था स्यान् तस्य तस्या ऽन्यस्ङ्खुत; ॥ १४८॥ 

अथ तस्याऽऽस्मरूपत्वान्नाऽन्यसस्बन्धकल्पना । 

अननेदाल्वमवायोःऽस्तु स्वरूपं घमेधर्मिणोः ॥९४९॥ 
न हि स व्यतिरिक्तः खस् सम्बन्धं प्रतिपद्यते । 
तस्पिस्ताभ्यामानिन्ने तु न नानात्वे तयो भवेत् ॥९५०॥ 

यैन्तानामसम्बन्ध पवाऽऽपश्न इत्याह षण्णामपीति ॥ १४७७ ॥ 
कि चाऽस्य समवायस्य धर्मधरमिभ्यां वियोग।दसम्बन्धान्न तद्धोन 

धर्मधर्मिणोः संन्छेषः स्यादिस्याह समवयति । यदि त्वस्त्येव समवायस्य 
समवायिभ्यां धर्मधर्मिभावः सम्बन्धः, ततस्तस्यपपि सम्बन्धस्य स. 
प्बन्धार्तस्कदपनादनवस्थेत्यादह तखङ्प्ताविति ॥ १४८ ॥ 

शङ्कते अथेति । धर्म धर्मङ्पत्वात्ताभ्यां समवायस्यारभिन्नस्वान्न स 
स्बन्धान्तरकद्परनेति । दुषयति भमेदादिति । एवं तद्यंमेदस्याऽङ्गीकृतस्वा 

दमेधर्भिणोरेवाऽमेदमङ्गीकत्य तयोरेव समचायसंक्षाऽङ्ीक्रियतां यद्यव. 
श्यं तया प्रयोजनं, न तु तद्यतिरिक्तसमवायाज्गाकरणं युक्तम् । यजा 
ऽपृथम्मतिमस्वादिकं समवायारमकतया कथितं, तत् शाखदीपिकाया- 

भार तन्रन्थ दुषत्ताम्रात नह प्रतन्यते ॥ १८९ ॥ 

कारणमाह न दीति । पूर्वोक्तमेवेततदनवस्थापत्तिरिति । अभेदपक्ष 
च।ऽसिन्ननाऽमेदादछमधर्मिणोर मेदा पत्तिरिस्याह तस्मिनिति । किञ्च 
परत्ययामावान्नायुतसिद्धिः । इयं गौरिति हि सर्वैदा सर्वेषां प्रतीतिं 
पुनरिह गवि गोत्वमिति । का चेयमयुतसिद्धिः ? युतसिद्धथमावः। 
का! पुनयुतासिद्धिः १ पृथग्गत्तिमत्वम् परथमाभ्रितत्वं च । तद्भावोऽयुत 
सिद्धिः । ययेवमवयवायवविनीः सम्बन्धः समवायो नस्यात् । षिन 

प्यवयविचरेननावयवानां चलनात् । अवयविनोऽवयवाश्चितत्वात् 
अवयवानां च स्वाघयवाधितत्वात्समयाय।ुपपात्तिः । तत पव वक्तव्यम्, 
येन समभ्बन्धेनाघेयमाघारे स्वाचुरूपां बुद्धि जनयति, स्वाकारेण बोध 
यत्तीत्यथेः, स सम्बन्धः समवाय ह्युच्यते । यदि जात्यात्मना भ्यक्तिः' 
अर्तःयते तदा जातिन्यकत्योस्भेदः प्रतीतिबरादप्युपपद्यत । प्रतायते 



१३६ स्यायरवाकरास्यन्यार्यासहितेग्ोकवातिके । 

नयु धर्माऽतिरेकेण धर्मिणोऽलुपलस्मनात् । 
तत्वङ्माच्च एवाय गवादिः स्थाद्कनादित्रत् ॥१५१॥ 

साविभवतिरोमाधथघमकेष्वलयापि(१) चत् 1 
तद्धि यन्न था ज्ञानं प्राग्घर्भग्रहणाद्भषेत् ॥९५२॥ 

 अत्तो जल्यादिरूपेण धर्मि यदु ग्यते नरैः । ` 
पाररूप्य न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युञ्यते ॥९५३॥ 
"यस्यापि व्यतिरेकः स्याद्धर्मेभ्यो धर्मिणः स्फुटः । 
नित्ये तस्थापि तादुप्यान्न मिथ्यात्वं प्रक्तस्यते ॥१५५॥ 

हि गौरयं शाबलेयो गौरयं बाहुलेय इति मेदचुद्धः । शाचरेयादिमेदेन 
भेदबुद्धिश्च । प्रपञिच्र तश्चायं जातिसद्धाविति ॥ १५० ॥ 

यषटुक्तं “ततः(२) परं पुनर्व॑स्त्विति' ति, तदाक्षिपति नन्विति । न हि 
रूपादिधनैभ्योऽन्यो धर्मी विद्यते, यो जात्यादिभिर्विश्षिष्टो गृष्धत्त । 
रूपादिसधातमान्नमेव गवादिकं व्रक्चस्तघातमान्रमिव वनं नाऽन्यत् , मनुष, 
ठम्भादुपरम्भकारणार्सम्भवास्च । यथाद्ुः-- 

क्षीणानि चक्षसदीनि रूपादिष्वेष पञ्चसु । 
म षष्ठमिन्द्रियं तस्य ग्राहकं विद्यते बहिः ॥ इति। 

न चासत्यपि वहिरिन्दियेऽन्तःकरणन गृह्यतामिति वाच्यम् । 
तस्य बदहिरस्वातभ्ड्यादिति ॥ १५१ ॥ 

परिहरति अर्विरिति । रक्तत्वहरितत्धारिधर्मेष्वाकिभौवतिरोभाव 
धमेकेषु यद्वद्रफखमवस्थाद्वयाऽनुयायि प्रत्यसिज्ञायते, यद्वा पिण्ड 
घटकपारखादयवस्थास्वनुगत्तमवस्थावत । यद्वा सन्तमसे षलाकापङ्कतौ 
प्रागिषं श्युद्करूपन्रहणाद् गृह्यत, तद्धर्म, न हि तदमाते प्रत्यभिश्ना 
सभ्भवति, धमाणां भिन्नत्वाद् शेनस्पश्रोनाभ्यां च श्रहणमिति न प्राह 
कामाव इति ॥ १५२॥ 

भ्रुवं सविकद्पकस्य प्रामाण्यसुपसंहरति अत इति ॥ १५३ ॥ 
, भवतु बाऽत्यन्तमेदो . घमेधरिणोः, तथापि नाऽप्रामाण्यनित्याह् 

यस्यीति--दवयेन । नित्यं तादुप्याद्वाधकाभावात् । सवेचेताऽन्यथ। युन 
रिति। वाध्येतेस्यथः । कर्थं पुनर्भिन्नयोरमेद्रतीतिरमिथ्या स्यात्, 



. १३७ 

9 क । च 

पोद्यन्धरूपसयदयः सवेध्यो(१) कान्पथा पुनः । 
स पथ्यानतु तेनेव यो नित्यमकमस्थते ॥ १५५ ॥ 

न चाऽनेकन्द्रिषभ्राद्यं मिन्नत प्रतिपद्यते । 
मा भूद्धिलक्चरीरस्थ्राद्यत्वाद्धि्रूपता ॥ १५६ ॥ 
जात्यमेदाद् ेदश्चेदिन्द्रियत्वेन तत्समम् । 
तुल्यबुद्धेरलो भिन्ना न सत्तेन्द्ियमेदतः ॥ १५७ ॥ 
युदिमेदाच्च नेकर्वं रूपादीनां धरसञ्यते । 

सस्यम् , न त्वये मैपरितति धरतीतिस्मदग्रतीतिः; न ह्ययं गौरिति च गौरे. 
वायमिति च बुद्धिद्ययं पयौयदूपे गम्यते, भतः समवाय पवायमेव 
प्रतीयते, येनेस्थंभाषेन धर्मिणो धर्मैः प्रतीयत इति मेदघादिनो म. 
तिरिति ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 

ननु द्चनस्पसौनाश्यां श्र्यमाणे द्रव्य भ्राहकसेदाद् ङपादिषद्धिचेत, 
यदि सत्यपि प्राहकमेदे न भिद्यते, रूपादयोऽपि न तद्देव मिथोभि 
घ्रम् । पञ्चाभिरक्षिघ्राद्यं सत्तासामान्यम् पकं इष्टमिति चत्, न,त 
स्याऽतेन्दरियकतवात्, सधसामान्यानां सदिकरपकाविरखुसितन्वात् । 

दन्द्रियसंकर वाऽश्चा(२)नेकत्ववेयथ्यं स्यात्। एकमत स्वानन्द्रय मन्न. 

ष्वपि विषयेषु पञ्चसु दाक्तिमदङ्गीक्रियताम् । तदुक्तम्- 

. ज्ञेकं रुपांदयभदो चा दृष्टे चेन्नेन्द्रियेण सत् । 

अक्चाघनेकत्ववेयश्यं स्वार्थं भिन्नेऽपि शक्तिमत् ॥ इति । 

अत्त भह न चेति । अनेकान्तिको हेतुरित्याह मा भूदिति ॥ १५६ ॥ 

नाऽनैकान्तिको हेतुरिति शङ्कते जाघ्यमेदादिति । -चक्षषटूजातेरेकल्वान्न 

रूपरस्याऽनेकेन्दियम्राद्यतेंति । परिहरति हन्दियतवेनेति । यथा रूपगोचरा- 

णां चक्षुषटून एकत्वं तेथा ददीनस्पश् नये सीप इनिद्रयत्वेनेकत्वाद् द्रव्य 

स्थापि नाऽनेकेन्दियग्राद्यत्वम् इति ससिद्धो देतुः स्यात् , तेनेकचुद्धि 

म्राह्यस्वात् पकमेव द्रश्च भ्राहकमेदस्वतन््रमिति । अत पव पञ्च॑न्ठिय 

गोचसोऽपि सत्ता वुस्यल्चद्िगम्यत्वादाभेन्ना मवात्त । अन्यथा साञप 

भियते्याह तुस्थलुदधरिति। यत्तु निन्दियेण तदित्युक्त, तदयुक्तम, एन्द 

यकं हि सामान्य स्थापितमिति ॥ १५७ ॥ „ 

सपाद्यभद्ा त्रत यदुक्तज सब्र बुद्धभदादति । नक्त रूपद्य्दा 
-सपाद्यनदा चत _ - ------------ 

स 



१३८ भ्थायरन्नाकराश 

एकाऽनेकत्वमिष्टं बा संसारूपादिरूपतः ॥ १५८ ॥ 

क चिच्च सडरान्नाऽचमेकमिच्यवसीयते । 
दाद्यदौर्बल्यमेदेन व्यघस्थाऽपि थतः क चित् ॥१५९॥ 
ध्यथा हि मनसः साप रूपादौ चक्षुरादिना । 
प्रृत्तिः सुखदु+लादौ केवलस्यैव ट्श्पते ॥ ६६० ॥ 
न क चित्सङ्कराऽमावात्सवेन्नेव निवत्ते । 
क चिच सङ्करं दष्टा सद्धरोऽन्पच्र कर्प्यते, ॥१६१॥ 
श्रोच्रदेरूपधातेऽपि शब्दादिस्मरातिदशानात् । 
वतेमानस्थ चाऽज्ञानाद्यवस्था संप्रीयते ॥ १६२ ॥ 
एकः यदे भवदक्च सव टग्द्येतवानवा। 

व्यत्रोभयत्रापि सिद्धसाध्यता शक्या वक्तुमिव्याह् एकेति । रूपादीनां 
सदु पतयैकत्वं, ठव्यस्यापि सपाद्यामनाऽनेकत्वमि एमेवेति ॥१५८॥ 

अक्चाऽनेक(र)स्वैवेयथ्य॑पारेदर ति वव चिदिति । कारणमाह दायति । 
पवक चशुदुंषलश्चो्ो रूप शृहाति न शब्दम् । चिपसीत्ततु विपरीतम् 
सयं व्यवस्थाऽकषकत्वेनुपपक्नेति सत्यपि द्व्यविषये सकरे नाऽक्षाऽने. 
कत्ववेयथ्यैमिति ॥ १५९ ॥ 

नन्वक्षा्णां सकर द्रव्यद्रव रूपादिष्वपि सेकरः स्यात्तत्राह यथा 
दीति द्वयेन । न हि यदेक दष्टं तदन्यजाऽदृटमपि मवति। यथाः वाचन्म. 
नसो रंपादिग्रहणे चश्षुरादिसष्ायस्य प्रत्तः. स्छाति्खादौ केवलस्य, 
तथा चच्चसादरपि रूपादिष्वसकरो दन्य च सकरो भविष्यति, न सव. 
जकरूप्यामात ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 

कथं पुनभनन्त यव रुपादिग्रहणे चश्ुरादिसदायस्य भ्रातः स्म. तिञ्ुखादौ केवलस्येति व्यवस्था गस्यते अत आह धोत्रदिरिति । पदि. रहितस्याऽपि बधिरदेः शब्दादिस्परणं खखाद्युपलाभ्धिश्च ददयतति तज श्चोजायनपेक्षत्व, वततैमानस्य च राग्दादेरथहणान्तन्न रोभादिसा- पक्षत्वे मनसोऽवगम्यतदति ॥ १६२ ॥ 
पं -दाटथदेषेटयवशादू पाचुपलग्धिव्यवस्था दितता। यथा तु तयाऽक्षानेकत्व सिध्यति तथा दृश्यति एकमिति । यन्तक्तं ^स्वाथनिन्न. ---------------- रक स्वाथाभः 



करुप्यते शाक्ते मेदथच्छकिरेषेन्द्रिथे भवेत् ॥१६६॥ 
श्रणुयाहःधिरः शन्दं सङरे चक्षुरादिना । 
मनसो वा स्वतन्बत्वे व्लमानाऽधेवुद्धिषु ॥ १६४ ॥ 

न स्मरेद्रधिरः शाब्द श्रोत्रं चेत्स्सरातिकारणम् । 
स्पतिचद्ा सवेदस्य य्तमाना्थघीरपि ॥ २६५ ॥ 

स्ष्तिग्य न भवेत्पश्चाद् गृक्तीधात्तन्न चेन्नः | 

छपि श्क्तिम'दिति; तदाराङ्कते कस्यतदति । परिहरति शक्तिरेवेति । शाक्ते- 
पञ्चकं तावत्कद्पनीयनिन्द्ियस्यानीयं तत्र तद्धा कर्पनीयमिन्द्रियप- 

कं वेति न विशेषः । नच घौभिकरपनाद्ध्मकस्पना कथीयस्ती, सत्यम्, 
दद तु कलयृ्मेच प्रथिष्यादिपञ्चकं तत्र पञ्चानां शक्तिपञ्चककर्पते 

दृषानुगुण्यं प्रागेच दशितम् , पकस्य तु वायवीयस्य त्वागेन्दरियस्य 

दाक्तिपश्चककदपने टष्ाऽनसुगरणत्वाद युक्तमिति ॥ १६३ ॥ 

यदुक्तं क चिद्व सरं दष्ट रूपादावपि सक्ररो न युक्तो ्यवस्था- 
दृ्धना' दिति, तस्य भ्यतिरकपराद् ृणयादिति । सकरे व्यवस्थाम 

स्यादिति । यत्तु वत्तैमानस्याऽज्ञानान्मनसो बहिर स्वातन्डपमुक्त, तस्य 

ठ्यतिस्कमाद् मनस इति । श्रणुयाद्वधिरः राब्दमित्यञ्ुषङ्गः, तस्यापि 

मनांऽस्ताति ॥ १६८७ ॥ 

यन्त॒ श्रोत्रादेरूपघातेऽपि शब्दा दिरस्शठतिदशेनाच्त्र शआरोन्नाद्यनतपेश्च 

मनः स्वतन्त्रमित्युक्त, तस्य व्यतिरेकमाह न स्मरेदिति । अथाऽसत्यपि 

कारणे स्मुतिः क्षयाद्, वत्तमानोपरुन्धिसंपे स्यादिच्याह स्मृति. 

वदिति ॥ शद ॥ 
नञ च्तमानः शब्दादिः रोत्रादिभिरेव गृह्यतां, कि तन्न मनसा, 

अत आद स्मृति पाद्मयेण । यत्त॒ खलु मनसा स्प्रयते तद्वहणेऽपि 

। मनेोव्यापासे दष्टः, चथा सुखादेः । शब्दादिकमपि मनसेव स्मयते, 

सर्वस्परणानां मानसत्वात् । मतः शब्दादिग्रहणेऽपि मनान्यापासो 

ऽञ्मीयत्ते । तत्र च स्वातन्त्ये चधिरादेरपिं शन्दापदेग्नदणम्रसज्गत् 

छोत्राद्यवेश्चिव मनः भञ्त्तिरवधार्यते । कि च तिषयाऽन्तरव्याक्षितमन 

स्कस्य चक्चुरादिसयुक्तेषपि रूपादिषु ज्ञानाऽचुदयादास्त तत्राप मना 

` क्यापार दति निश्चीयते । तथा शाच्द।दिषु गृह्यमाणेषु तद्तिरिक्तष्वचाः 
` मनो भ्यापृत 



३). 

परोचप्रहणवेलाया न च सवौस्छतिभेत् ॥ १६६ ॥ 
चोधात्मकतया पुंसः सयवच ग्रहणं मवत् । 

युगपाद्रषयऽप्यस्य करणाऽपाक्षता न चत्त ॥ १९६७॥ 

तस्माञ्ज्ञानाऽजुसोरण व्यवस्थास्ङ्रो क चित् । 
ग्राद्यग्राहकश्ाक्तिभ्यः कायेदारेण काहिपती ॥१६८॥ 
चक्नुरूपादि भेदस्तु पश्चधेच व्यवस्थितः । 
तेन नीलादि मदेऽपि नेद्द्रियाऽ५नन्त्पकस्पना ॥१६९॥ 
तस्मात् पञ्चाभिरप्यचैवधः सत्तागुणत्वयोः | 

मिति । इतस्था त्वन्यापतं मनोऽ्थान्तरेष्वापे सर्वेषु स्शतिमाद धीते 
न सर्वास्खतिः(१) स्िध्येदिषद्याह नचेति । श्रोघ्नग्रहणवेखायामित्य 
चषङ् शति ॥ १६६ ॥ 

न॒ बोधस्वमावः परुषो ऽन्याइनपेक्ष प्व विष्या(र)ोनान्तरान् 
बाह्याश्च जानाति, किमस्यान्तः करणेन बदिः करणेन वा ? त्राह बोधेति। 
या बोधस्वमावतया पुरूषो चिष्येषु बोद्धव्ये करणं ताऽपेक्षते तततः 
सवेदा सवे जा्नायात् । ततोऽस्द्यन्यापेक्षा । ततश्च बबह्यष कूपा 
देषु चश्चुरादानां कर्णत्वमल्वयव्यतिरेकाञ्यामनुमीयते । सुखादि 
वदनस्य तु क चत्करणमनुमीयते । तज लि ङ्गादीनामसम्भघास्तज्ञ 
न्यत्वं चाऽपरोक्त्वाञुपपत्तेरिन्द्रियमेवेति निश्चीयते, वत्तु मन उच्यते । 
नलु त्राररमेत् मनोऽस्तु न, इन्द्रियत्वेन नेत्रादिवत् तषविरेकानु 
मानादेति ॥ १६७ ॥ 

भङृतमुपसह रति तस्मादिति । ज्ञानाख्यकार्यदवारेण प्रादयप्राहकश्यक्तय; ) 
त्यः क चिदूपादावस्तकरः क चिद् द्रव्यादौ च सकर इति ॥ १६८॥ 

कामात ताह रूपादनामेव रूपविशेषाणामपि नीट पीताद्ीनाभि- 
न्द्रयमदा न करेप्यत्ते १ अत थाह चक्षुहपादीति । न दि रूपस्सलादेवत् 
रुपरियपापिलान्धन्यवस्थाऽस्ति, यत. इण्द्रियसेद्ः करप्येत, अतः 
पञ्चधव चक्षुरादिभदः । तथा रूपादनामपि चा्ुषत्वे श्रोत्रत्वम् 
शत्यव पन्चर्धव भद्रं व्यवस्थित इति न नालछाद्चदोनाऽनन्तेर्छिय. ` कंटपनेति ॥ १६२ ॥ , 

-कं पुनरषामन्द्रयाणां संकरः घा वणा सकर फ धा प्यवस्थितस्व, तत्संक्षिप्य तत्संक्षिप्य 



द्यमूतीं पुनदम्यां रपादावेकक्ाः स्थितिः ॥१७०॥ 
ननु जात्यादडेरूपेऽपि शाब्डाऽभेदोपचारतः । 
प्रवतैमाना मिथ्या स्यादुबुद्धी(१)रूपेषु बुद्धि वत्१७१॥ 
न चाव्दाऽभदरूपेण बुष्िर्पैषु जायते । 
प्राक कान्दाद् यादशी बुः छन्दादपि हि तादक्षी१७२ 
ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिवुद्धयः | 

न पाक् शाब्दाऽथंसम्बन्धज्ञानात्सन्ति कद्ा चन १७३ 
जात्थादेस्तत्श्वरूपं चदशान्दज्ञोऽपि छक्षयेत । 
अन्धघन्यतिरेकाभ्यां शार्दरूपत्वनिश्चयः' ॥ १७४॥ 
यथा रूपादयो भिन्नाः प्राक् काञ्द्ात्स्वात्मनेव तु। 
गम्धन्ते तद्वदेकषेतत्शान्ञेत्वं केवलं परम् ॥ १७९ ॥ 

दर्शयति तस्मादिति । मुत्ति; परिमाणम्, तच्च द्ष्यं च, द्वाभ्यां ददन 
स्परदनाभ्याभित्ति ॥ १७० ॥ 

शव्दविकक्पमिदानीमय्ुसंधत्ते, तत्र चोदयति नन्विति । जात्यादि. 
रूपत्वाद्वस्तुनस्तद्रपप्रतीतेरस्तु नामाऽमिथ्यात्वम् , शब्दस्य त्वथहैन्त. 
रत्वात् तद्रूपा बुद्धिर्मिथ्पेच । तत्र ये जातिगुणक्रियावाचिनो गवादिः 
शष्ठ; ते प्रथमं स्वारभिघयं जाच्यादिकः स्वासमतया चिकठप्य पश्चात् 
तारद्ान जात्यादिना दव्यं विकरपयन्ति । तन्न यद्यपि द्रन्यस्य जात्या 
द्यात्मनां न मिथ्यात्वं तथापि जात्यादेः शब्दार्मता मिथ्यैव । येतु 
डिस्थादिशन्दा दव्यवाचिनः तेऽपि दव्यमेव साश्चाच्छब्दाऽभेदेन विक. 

, दप्रयन्तीति मिश्यात्वमेति ॥ १७१ ॥ 
परिहरति न शब्देति । बुद्धिरेवाऽ्र शब्दाकारा नास्तीति भावः ॥१७२ 
पनश्चे।दयति नन्विति द्वयेन । गवाकासादेषु गोष्वज्ात्यादिषु गो 

स्वल्ुकरत्वादि रूपेण बद्धयो न राग्द्।ऽथंसम्बन्धक्ञानात्पाग्जञायन्ते । त 
द्यदि जास्यादेरेव रूपे तत् स्यादशब्दक्लोऽपि तद्रूप खश्चयेत्। न तु तद्. 
स्ति । तस्माच्छन्दरूपमेव तदेति ॥ १७६ ॥ ॥ १७४ ॥ 

परिहरति ययेति । रूपादिस्वलक्चषणवदेव जात्यादिकमपि प्रागेव 
श्यण्द्ाऽथैसम्बन्धक्षानात् स्वेनेव रूपेण गम्यते न राब्द रूपेण । शब्दशस्तु 



१४९ न्यायरलाकरषयन्वार कवातक । 

न चाऽबिकल्पितः छव्दा दिति वाच्यो म गृह्यते । 

तनाऽगुहीतकब्दोऽपि गोत्वाद्ीन् प्राति पच्यत ॥१७६॥ 

श्ुतिसंस्पक्चवोपेऽपि नेवाऽमदोपचारता । 
विवेकादधकाब्दानां चक्षुःश्रो्रधिया क्रुतात् ॥ १७७] 

अनन्तघमेके धर्थिण्येकधमाऽवधारणे। 

छठ्दोऽभ्युपायमाच्रं स्यान्नाऽऽत्माऽध्यारोपक्रारणम्१७८ 

न चोपेयेऽभ्युपायस्य दपाध्वासः प्रसस्वते । 

मन दि दीपेन्द्रिादीनां खूपाऽच्याशोप(१) इष्यते १७९ 

नित्यं घदि च गोत्वादि शाब्द्रूपेण गद्यते । 

खपान्तरं न दष्ट चेद् मदाऽध्यासौ कतो न्विमौ ॥१८०॥ 
यद्मचेदो न मिथ्यात्वं भदश्चरस्यार्स्वरूपतः । 

सीश्चस्व केवल माधिकर स्मरस्ाचु संधत्ते नाऽन्यत्कि चिदिति ॥ १७५ ॥ 

अथाऽदाम्दज्ञस्य नेव गतत्वादधरतीत्तिरस्ति, शाब्द्ाऽसुवेघस्य तदा. 

नामभावात् । अशव्दाभ्युविद्धस्य च प्रत्ययस्याऽभावारदैत्युच्यते, यथाद- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शाब्दाडसुगमादते । 
अनु्ेद्धामिच ज्ञान सवै शाब्देन गृह्यते ॥ इति । 

अत भाद नयेति | उक्तमश्तब्दायुविद्धमपि ज्ञानमस्तीति, तेनाश 

उदृक्षोऽपि प्रत्थेर्येव गोत्वादिकामेति ॥ १५७६ ॥ 
पव च शान्दसस्पृष्टबोघेऽपि साक्ञेत्वमवाऽयिक म ताद्रप्यभ्रती 

रित्याह् श्रुतीति । कस्मादिस्याह विवेकादिति ॥ १७७ ॥ 

यदि न शाब्दः स्वात्मानमथङध्यासोपयाति, {क ताह कयेत्यत आह 
अनन्तेति ॥ १७८ ॥ 

यधुपायः शाब्दो, व्यक्तमस्तौ रूपमयेऽध्यारोपयति दर्पण इव सुले, 
अत आह न चेति ॥ १७९ ॥ 

किच यदि व्यक्तिर्व जातिरूपेण जातिरपि श्रष्दरूपेण गृह्यते, 
नच बाध्यते, तथा सत्यमेद् पव स्यात् न त्वध्यास्ल इत्य! नित्यमिति ॥ 

सति श्वाऽभदे तदद्चुविद्धस्य वोधस्य न सिथ्या्वामित्याह यदीति । 
यदे वा .नाऽभ्यारोपो भ्नच्त्या तु मवतामध्यासपकस्पनेत्याह मेद 



नाऽध्यारापप्रसङ्कः स्याद्धनन्त्या त्वध्यासकत्पना१८१॥ 
उाब्देनव च निदो गी तेऽर्थेऽवकल्पते । 
गोरित्येव च निर्देह्यो वाच्यतदुबुद्धिवादिनाम ॥९८२॥ 
निरदेशतुर्यत्तायां च(१) श्नोज्ा वक्तुः(र)सरूपता । 
चाञ्दज्ञानपरभेयेषु विनज्ञानस्ाऽवस्ीयते ॥ १८३ 
भ्रा न्तिदितुसमानत्वेऽप्युपायत्वान्मतिश्चुती । 
मन्यतेऽथ स्यस्ते न(ऽयौध्यासं तथोः पुनः ॥ १८४॥ 

गोत्वे सास्नादिमदूषा (र)गादिरूपाऽभिधायके । 
निराकारोभयज्ञाने सवेषत्तिः परमार्थतः ॥ १८५ ॥ 
यदि चाऽक्दरूपेण चब्देनाऽथैः प्रतीयते । 

दिति ॥ १८१ ॥ 
भ्रान्तिकारणमाह शब्देनेति । सवैमव वस्तु शब्देन परस्मे निर्दिश्य. 

स दति । ततः; किमित्याह गौरिति । वाच्यं च तश्च वचन बुद्धिश्च वा- 
च्यतदुषुद्धयः; तद्वादिनां पुसां गोरिस्येव निर्देशः, गौरेत्यर्थो,) गौरिति 
शाब्दो, गोरिति ज्ञानमिति ॥ १८२ ॥ 

तथापि किमिस्यतं आह निरदेरेति । वक्तुखिष्वपि निर्देशं तुर्य चष्ट 
भ्रोता(४) क्निष्वपि ज्ञानस्य वक्तुः सरूपतां कटपयति, तत्कृतनिद चस. 
रूपत्ताम् , पकरूपततामिति यात् ॥ १८२ ॥ 

नन्त निदे इतुद्यतया.ऽध्यासं मन्यमानः कि शब्दज्ञानयारेवाथऽ 

ध्यासोप मन्यते न त्वर्थस्य तयोस्त आदह भान्तीति । क्ञानाऽऽयेपश्च क 

शिञ्जात्यादीनामाधितः स कश्ाब्दाऽध्यासनिसयसनेव तुद्यन्यायत्तया 

निरस्तो भवतीति इद नापन्यस्त हात ॥ १८४ ॥ 

तदेवं ्रान्तिरेवासेपः, परमाथतस्तु जिष्वपि विलक्षणेव संविदि- 

त्याह गोखदति ॥ १८५ ॥ 

के चि्त जात्थादीनपहनस्य स्वरूपमेव शान्दानामभिधयं मत्वा त 

स्ये व्यक्ताघारोपं मन्यन्ते शब्दैक्यदेव च खण्डसुण्डादिष्येकरूप 

तौइ्वगमों न जातिनिवन्धन इति मन्यन्ते, तान् प्रत्याह यदि चति । श 
= 

( १) तुत्यतायाश्ति पार ( २.) श्रोघर्वा्रति वक्तृस्वरूपेति च पा 



१९६४ कष! तक । 

एक रूपत्वमश्चादौ देवनदेः परसञ्यते ॥ १८ ॥ 

स्यादनक्षनिच्रत्या चत्, न पाक् चाच्दात् प्रतायत । 

गवादिष्वपि तुल्यं चन्नेकषूपस्य दशनात् ॥ १८७ ॥ 

जये विमीतकादीनां नैकधमन्वयाऽस्ल ह । 

छाष्दः साघारणस्तषां जाति्छब्दाद्विटक्षणः ॥ १८८ ॥ 

परस्परविभिन्न तु ज्ञायतेऽच्राऽऽकरातिच्चयम् । 

तदध्यासे न युल्येत तदुपस्थाऽविभागतः ॥ १८९ ॥ 

भिन्नाः स्थुरक्षक्चग्दा्ेन्नाऽयें सहायदद्रानात् । 
न सामान्धादते स स्थाद्रपाऽभेदश्च गम्धते ॥ ५९० ॥ 

भवत्यादं च चिन्नेऽपि नासाख्यातत्वसज्ञेया । 

रूपेकत्वेन चाऽध्यासे तुस्याथत्व भरस्तञ्यते ।॥ १९१॥ 

(शाब्द निष्पत्य मेदाच तिङन्ताऽधंस्य साध्यता । 

ब्देन सहाऽमेदेनेत्यर्थः ॥ १८६ ॥ 
नन्धनक्ष्याचुन्तिरूपेणाऽस्स्येव प्रयाणामेकत्वमिति शङ्कते स्मादिति । 

दुषयति नेति । अध्यासवादेनोऽभेप्राये शङ्कते गवरदिष्वति । परिहरात 
न॑कृरूपस्यते ॥ १८५७ ॥ 

अक्षिषु नैवमस्वीत्याह चयेइति । कस्य तर्हिं तजाऽन्वयोऽत आद 
रष्द इति 1 शब्द् एवा साधारणो न तु गवादिवदर्थेकयमिति ॥ १८८ ॥ 

` कस्मादित्याह परस्परेति । तच्च वैटक्षण्यमध्यासपक्षे न युज्यते, श. 
व्दरूपस्याऽविरक्चषणस्वादित्याह तदिति ॥ १८९ ॥ 

शङ्कत भिन्नाः स्युरिति । दरयति नायै इति। ततः किमित्याह न साम- 
म्यादिति । साधारणधमंदशेननिवन्धनो हि सहायो न शब्दभेदे ऽवकदपत 
हति ) प्रत्यभिज्ञानाच्च न जब्दसद् त्याह रूपेति ॥ १९० ॥ 

दोषान्तरमप्यध्यासे दश्चेयति भवतीति १९२ ॥ | 
इदमपरमध्यासेऽचुपपन्न स्यादिस्याह शब्देति कथ मन्तेन । शाण्दस्य 

दि निष्पन्नरूपता आख्य तेष्वपि न भिद्यते । अतस्तस्मिन् छिद्धस्पेऽ 



९४५ 

कथं, कथञ्च भूतोऽ्थो वाचके सूर्तिबाजिते ॥.२९२ ॥ 
गवाऽह्व्ुद्ध'शब्दा देबौच्यदूपाऽनवेद्वणे । 
वाचकत्वल्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु ।॥ १९६ ॥ 
घच्क्षादिशन्दानां तुल्ये भेदे घटादिभिः 
विरोषणाधिश्चेष्यत्वं कथमथीऽनपेश्चथा ॥ १९४ ॥ 
सामानाधिकरण्यं च न स्याद्वाचकवुडयत् | 
एकञ्च चोपसंहारो न बुखखयोनिं्विकर्पके ॥ १९५ ॥ 
वस्तुभाञ्े स चेदेवं सचंषामेकवाच्यता । 
भवेद्धवादिक्ान्दानां सर्ववस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥ 
न. चाऽसाधारणे भेदे नीलोर्परभित्तीष्यते । 
न हि कन्दप्रचुत्तिः स्थादन्य्चाऽन्यच्च चेष्यते ॥१९७॥ 

पत्या कथमिति । मूत्तौनामेव हि क्षोसदीनां चन्द्रादीनां च मूततरूपो 

दृष्याच्यात्मकः परिणामः प्रतिविम्बङ्पो वा विवर्तो डदयते । शब्दस्य 

त्वभूर्चस्य सूरत्तो््ः कथं परिणामो विवतत्तो वा स्यादिति ॥ १९२॥ 

ज्ञातिगुणाद्यपहवेन च शब्दरूप पवाथऽष्यस्यमानेऽथ जातिथण्डे. 

ऽयं युणशण्ड इत्यपि व्यवस्था न स्यादित्या गवादेति ॥१९३॥ 

। ज्ञात्यायन्येक्चयाः शाब्दस्वरूपेऽध्यस्यमाने विराषणविश्च्यताऽपि 

न व्यवतिष्ठत द्याह वक्षति ॥ १९४ ॥ 
सामानाधिकरण्यं च नीखोस्पलादिषु वाचकनबुख्योश्वाऽथघुद्याः 

रपिन स्यात् , वाचकस्ैव वाच्यसवात् , वाचकयोश्च भेदादेकचिषयत्वा- 

ऽभावादेकविषयस्वाऽघीनत्वाश्च सामानाधिकरण्यस्यत्याह सामानाधिक' 

कर्य चेति । नु जाघ्यादिवादिनामिवेकस्वलक्षणविषयदुद्धिजनकतया 

सामानाधिकरण्यं स्यादत आद एकेति । स्वलक्षणे प्रवत्तमानयनी- 

छोत्पशन्दयोसे कि चिद्वधवस्थापकमस्ति, अस्मिन् स्वलक्षण इत्ति 

नीस्मिक्निति जातिशुणादेरभावादिति ॥ १९५ ॥ 

यदि च वस्तुमा प्रयोगस्तत; सर्वषां गचादिश्चब्दानां चश्तुविषयः 

त्वात्छामानायिक्र ण्यं स्यादिस्थाह वस्िविति । एकवाच्यतेति । सामाना- 

धिकरण्यभि व ॥ १२.६ ॥ | 
नि 

यदि यन्नाऽसाधास्ये नी दोस्परादि शब्दयोः प्रयोगो दष्टः तन्न तयोः भ्र- 
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नन च नीख्ात्पटं नाम वस्त्वेक [क चिाद्च्यतते । 

काब्दाऽ्थयो्तो भेदो गम्थतेञदयवाऽनुमः ॥ १९८ ॥ 

काब्दद्यस्य चाऽध्यास्लः पयायस्वाप हदयत । 

एकाऽधिकरणास्तेन स्युस्ते नालात्पलााद्वत् ॥ १९९॥ 

न चाऽनव गते पूव पदमर्थे प्रयुञ्यते । 
तच्च समस्यन्धवेलायां कौडश्ोऽथः प्रलीयते ॥२००॥। 

तदानीं नाऽथरूपे दि काग्दरूप(१)त्वसम्मवः । 

न चाऽसाधारणांकोन सम्बन्धाऽनुगमः क चत् ॥२०१॥ 

तच परूवाऽनपेच्चत्वे यध्ाट्माऽध्यासशच्छता | 

` ऋाब्दस्य प्रथत्नेऽपि स्याच्हवणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२॥ 

म बास्याऽनाभज्ञत्वान्न जवस्स्मरण ततः 

भवतस्त्वथेशूपस्थ वाचकेष्वापि दशनात् ॥ २०२ ॥ 

न च नीलोत्प नाम जात्तिमवतेष्यते, यक्निघन्धनः; प्रयाग हत्याह 

न चेति । न परं नेष्यते, निष्प्रमाणक चेत्याह शब्देति । च्राब्द्यास्थयाश्च 

जातिगुणयोमेदाऽवगमादिति ॥ १९८ ॥ 

किञ्च, नीरेोत्पलषदेव कर्दस्तश्ाञ्येारपि भिन्नयारेवेकत्राऽध्या 

साद्मोनसुक्त्यं सामानाधेकर प्यं स्यादित्याह शब्देति ॥ १९९ ॥ 
कि च, सम्बन्धग्रहणाऽपेक्ः शाब्दः, तत्र सम्बर्थग्रहणकारे काह 

गर्थः प्रतीयत इति निरूपणमक्क्यामेत्याह- न चेति ॥ २०० ॥ 

` कथं न दाकष्यमित्याह तदानीमिति । गरद्ीते सम्बन्धे श्ान्दातमकता$ 

थेस्य गम्यत न भागात । य(र)त्वस्राधास्ण तदा भरतात तेन न सम्ब 

न्धाञचमवस्तस्याऽऽनन्त्यादेत्याह न चेति ॥ २०१ ॥ । 
तत्र यद्यग्रहातस्म्बन्ध पचात्मान रच्दोऽथरऽध्यस्येत् , प्रथमश्च 

णेऽप्यध्यस्यदित्याह् तत्रेति ॥ २०२॥ 
नञु तवापि नेत्यत्वात्सम्बन्धस्य तंट्यमतद्त आह ममेति । गरष्धी 

तसम्बन्धो हि प्रत्यायकोऽयम् ›, अतो यो ऽस्येदं वाच्याभिति न जानाति 
न तस्य चन्दाद्थस्य स्मरणं सम्भवतीति । भवतस्तु भवेदेव स्मरण, 
सम्बन्धश्रहणाऽनपेभ्चषु वाचकेषु गृहीतेष्वेनाऽथेक्ञानाऽभ्युपगमादि 

स्याह भवत इति ॥ २०३॥ | 



` यथ त्वज्ञातक्चब्दानां वाच्ये तीन जीयते । ` 
तथेवाऽन्ञातवाच्यानासुषन्परे ऽपि वाचके ॥ २०४॥ 
तस्माज्ञाऽतीव वाच्यानां काचकाऽधीनता भवेत । 
स्मारक्त्वाच तेष्येव पारतन्छं प्रतीयते ॥ २०५ ॥ 
तेन सम्बन्धवेलाथामधात्ना योऽवसीयते । 
शब्दादपि स एवेति नाऽथषपं प्रणयति ॥ २०६ ॥ 
प्रधृत्तो वा निषत्तौ वा यां खब्दः कुरते मतिम्(१) । 
तादात्स्यं तस्थ) शाव्दस्यन कथ चित्प्रतीयते २०७ 

, करहस्तारिराञ्देभ्यः चाब्दरूपश्य मदत । 

सिन्नाऽभः संपरती येत तद्स्यारोपकल्पने ॥ २०८ ॥ 
. (जास्माऽध्यासस्तु साहदयाहुपरागाच दयते । 

न तावद्ंसादरद्यं चाम्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥ 
न चाऽनुरामः छब्देन भिन्नदेशस्य युज्यते" 

दूरस्थप्रततिचिम्बं च नाऽरूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥ 
छन्दसे गतत्वेन यद्यथेपरा्िंरुर्यते । 

न त्वेतद् स्तीत्यादह यथेति ॥ २०४ ॥ । 
उपखंहरति तस्मादिति । न चछ्च्दरूपेणाऽथौऽ वगम्यते यथाऽ चस्थित. ` 

मेघ तथेरूप शाब्दः स्मस्याते इति ॥ २५५ ॥ ॥ 

पव चं साघकदपकशष्य न मेथ्वात्वामित्याह् तेनेति । न परणद्यति, 

नास्यरूप गस्यत इत्यथे; ॥ २०६ ॥ 
हतश्च न च्चन्द्ाऽध्यास इत्याह अवृत्ताविति ॥ २०७ ॥ 

दोषाऽत्तरमांह करेति ॥ २०८ ॥ । । 
किं चाऽध्याखः सटद्यावनु सगाद्ध( भवति, शुक्ताविव रजतस्य, 

मणाविव रष्चायाः । न चेह सादृश्यमस्ति, दुरस्थत्वार्च नाऽचुरग 
हटयाहः अलिति सद्धेन । अथ दुरस्थोऽपि शब्दऽथ चन्द्र श्व जटे प्रति- ` 
बिभ्बितो गह्यते, अत आह् दूरस्थेति । रूपवतामेव प्रतिविम्बमिति, चश्चु- 
प्राह्याणावस्त्यथः ॥ २०९ ॥ २१० ॥ 

यदुक्त  दुरस्थत्वान्नोऽनुराग, इतिं, तत्र शङ्कते शब्देति ।, दुषयति 



१४८ न्यायरत्राकर् 

सर्वीऽर्थानां भवेच्छन्दैः सर्वेरेषाऽलुरज्जनम् ॥ २११॥ 

न च भिन्नेनल्िद्रियथाद्यं क्रि चिदश्त्यनुरागक्रुत् । 

नहि खाचाऽनुरेऽगिस्फाट्कध स्त्वगाटभिः(१)२१२ 

अुमानाऽऽगमो भिथ्या स्थातामध्यासकर्पने । 

निरूपणस्य मिथ्यात्वाद् सवोऽभावः प्रसञ्यत।॥२१२॥ 

तथाऽस्त्विति यदि त्रयान्िथ्या स्ववचने सलि । 

कथवेवं वदेद्था नाज्चुताद्धि प्रतीयते ॥ २१४॥ 

द्यन्पबादोत्तराचापि यथाञ्थ बुखिरन्द्योः | 
परव॒त्तिने तु तत्तन्बमयरूप्(र) कदा चन ॥ २१५ ॥ 
तस्मात्प्रागपि ये च्रान्दाद्धिन्कत्वादि(र) बुडिभिः। 
गृद्न्ते सव॑दा तेषां परमा्थीऽस्तिता भवेत् ॥ २९५६ ॥ 
शाब्दाऽभ्युपायकेऽप्यथं तद्भावे च यद्यपि । 
अथंवुडिने जायेत नाऽ रूपं प्रणदयति ॥ २१७ ॥ 

0 सरवति ॥ २११ ॥ 
इतश्च नाऽनुराग ह्याह न चेति । कारणमाह रदति ॥ २९२ ॥ 
1कं चाऽध्यास्वाद्नापमरन्चुमानऽऽपमयाः प्राप्राण्य न स्यादिव्याह 

अनुमनेति । अत्यल्पारेदमुच्यते, सवर्य निरूपणस्य सचिकदपकस्य 
मिश्त्वात्तक्निवन्धनत्वाच्च सवंखोकव्यवदहाराणापुषच्छाचिरेव स्यादि 
स्याह निरूपणस्येति ॥ २१३ ॥ 

इतरस्स्वाह तथेति । इष्टमेव नः सवौऽप्रामाण्यात्रिति । दूषयति मिथ्य 
ति । सवे मिथ्येत्यतद्पि भवद्वाक्यं पिथ्या स्यात् , तस्मिथ्यास्षि चतर. . 
पाममिश्यात्वमिति ॥ २१४ ॥ 

क चाऽयमभ्यासः शुन्यवादनिर(संनेच निरस्त इत्याह गून्यवादेति । 
बुद्धिवदेव खब्दस्यापि नित्य पप्विषयत्वान्न स्वात्मप्रहणसतामथ्यमिति ॥ 

उप्रक्षदरति तस्मादिति । सदेति । परस्तादपि पू्वाऽवगतेनेव शूपेण।& 
वगमात् न मिध्यात्वमेति । प्रणापि शखञ्डा देत्यतिश्चयाधं मुकुम् ॥२१६॥ 

शन्दकगम्यत्वेऽपि तादरूप्यस्याऽनवगमान्नाऽ्थेस्य स्वरूप्रहानिरि. 
त्याह रब्दीति ॥ २१७ ॥ 



१४९ 
चश्षुरादेर भावे हि रूपाद्यात्मा न गद्यते । 
स्वरूपनाा(१,) रूपादेस्तावन्मान्रेण नेष्यते ॥२१८॥ 
सम्बन्धस्य च (नेत्यत्वान्नाऽथेस्य स्याद्खूपत्ा | 
खुगपन्न ह सववामन्याकाराऽथवेद्नम्(२) ॥ २१९ ॥ 
तदाकारेऽपि तदलेद् दये सति परीक्ष्यताम् । 
पके न्वथस्याञ्तथा नावो ग्रहीतुः कि न्वक्तता॥२२०॥ 
सद्सद्धावयोरथं विसोधित्वादसम्मवः, । 
ग्रहात् गदाच्छक्तत्वमशक्तत्व च युज्यते ॥ २२१॥ 
यथाऽन्धाऽनन्धयोः पगग्वं रपस्येत्यभिधास्यते | 
तेनाऽ ्वन्युपायस्य तद्धी नाऽन्यस्य जायते ॥२२२॥ 
देवदन्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वदक्षनात् | 

श्रे दृष्टान्तमाह च्ुरदिरिति । चश्चुराद्यमावे सूपादिनै अकाश्चात 
ति चश्ठुसदिपिधानेने कूपस्य तिरोभावः नतु स्वरूपधेन। श इति॥२१८॥ 

भवतु वा बाद्रूप्यप्रतीतिः, तथापिन मिथ्यात्वं नित्ये, तादुभ्याद् 
थस्येत्याह सम्बन्धस्येति । सम्बन्धस्तावक्नित्यः, तादात्म्यमेव च मवतां 
शछम्दाथयोः सम्बन्ध इति तादात्म्यमेव नित्यं भवति । अरूपर्वमशब्द्- 
ङपत्व *^(द)नित्यं यदि च गेोत्वादीद्यत्र गोत्वादिज।तीनां शब्दरूप. 
त्वाऽङ्खीकारेण मिध्यास्वं परिहृतम्, द्दानीं तु व्यक्तेरिति न पौनरुक्त् 
म् । नुन प्राकसम्बन्धन्ञानात्तादरूप्यं पतीयत इति कथं तादूप्यस्य निलय 
स्वमत आह चुगपदिति । तदापि कधित्तादूप्थं परतीयतेनतु कदाचिदपि 
सधघामन्यरूपपरतीतिरिति ॥ २१९ ॥ 

शङ्ूते तरकार इति । परिद्रति ह्ये सतीति ॥ २९० ॥ 

तत्र निणेयमाह सदसरद्धवयेरिति ॥ २२१ ॥ | 

सन्नेव दष्टारतमाद् यथेति । सम्बन्धपाश्हरेऽस्िधास्यत इति । उपसं 
हरति तेनेति । विद्यमानमेव श्न्द्रसम्बान्यत्वे शब्दात्कत्वमशथस्य येन 

च द्व्प्रवहदारेऽबगतं स ध््न्युपायः शब्डोपायस्तस्येव तदाल्मकत्वधी.. 
नाऽन्यस्यात ॥ २२२ ॥ । 

(दयति देवदत्तेति तेन तत्राऽतद्त्मकस्य ताद्ात्म्यप्रतीवेर्भिथ्या- 

( १ ) स्वभावनाश्च इति पा, । ( >) भथेदशनमिति पा. ।. 



भ 

१५० न्यायरन्नाकराषयन्याख्यासदहि शोकवे 
। 

अर्धस्याऽनिलयतायां च ताद्रुप्यस्याप्यनल्यतता 1२९ २॥ 

तच्ाप्योत्वत्तिकी श्क्िस्तद प्रत्यय प्रात । 

य्राद्य्राहकयोरिषा नियोगस्य त्वानत्यता ॥२९४॥ 

तत्र सर्वेरतादष्यं प्राङ्नियोगास्परतीयते । 

नतेमेव मिथ्वास्वं कैञिदध्यासकर्पने ॥ २२५ ॥ 

यदातु धाद पिण्डः पूव क्ाञ्द्ात्प्रतीयते । 

तादशषस्मरणे हेतुशाब्दस्तन्न यथाथता ॥ २२६ ॥ 

त्वामिति ॥ २२२ ॥ 

तदेतत्केषां चिन्पतेन परिहरति तत्रापीति । तच्राण्यधस्य य चरसद्ध।ष 

ताषरूव्यमस्त्येव, ततस्ूतद्भादक शक्तिः रब्दस्याऽथस्य च तद्र पन्राह्यता- 

शाक्तिनित्थेव यस्तु तत्र पिण्डशब्दप्रयोगस्तन्मन्न खम्रयाऽपश्च्वाद्- 

नित्यामेते ॥ २२४ ॥ 

॥ मन्येषां मतमाह तत्रेति । अेद्यमानमेव ताद्रूप्य सम्रयवश्चात्पश्चा 
स्रतीयते, न त॒ भरागदित, भ्रमाणसावात् । अत एव पश्चादपि नस्त्ये- 

वेति मिथ्थच तन्न श्ड्दावेकदप।ऽध्याखपन्च दत्त ॥ २२९५॥ 

॥ परमा्थतस्त्वध्याललाऽमावान्नारूयेव मिभ्यात्वमित्याह यदा सिति. 
समभ्बन्धाऽवगमवेलायां ततः भ्राक्काङे च यादद्रमथक्पि तादशपरेव 

शब्दः स्मारयति न स्वल्म(नमर्थैऽध्यस्यतीति । कथं तहिं गौर्यं दुङ्को 
यच्छतीति डिस्थोऽयामिति च सामनाधेकरण्यम् | जातिशब्दस्त।घ- 

जाति स्मारयित्वा तया तादात्म्येन व्यक्तं बोधयरनुपास्थतव्यक्तिषो 

घङनाऽयमिध्यनेन सामानाधिकरण्यं मनते । तथा गुणच्चब्दः क्रिया. 
हाब्द्श्च डित्थब्दःऽपि. यस्य पिण्डस्प्र वाचकस्वेन भ्रागवमतस्तं स्मा, 
रयित्व। तत्ताद्ात्म्येन पुरभस्थत. पिण्डं विकद्पयति न तु-द्धात्मनान 

दि डित्थोऽयमिर्वसरूय(इपनथः डित्थशब्दोऽयमिति, क तष्टं डित्थ 
इति नामस्येत्यथंः योऽसो चत्र मास्यस्मामिख्ज्ञयिन्यामुपलन्धो डि. . 
त्थः सोऽयमिति । तेनात्रापि ने चछन्दस्वकूपमर्थस्य चिश्चषणं क्षि । 
पूर्वाऽचुभूताथेस्मरणोपयोग्येव । तत्रापि छन्देन ूवास्वगतश्यक्तितर 
दात्म्यन पुरःस्थता न्यक्तावशचष्यत इति विनेवाऽध्यासेन सामानायि 



निधोगात्परतो वापि शान्देन व्यस्यताभियम् (१) । 
तद्राद्यहाक्तिरथस्य, पाररूप्यं न तावता ॥ २२७ ॥ 
सर्वा ऽऽकारपरिच्छेदयशकतेऽथं वाचके ऽपि वा|. 
सर्वाऽऽकाराऽथविज्ञानसमर्ये नयनः करतः ॥२९८॥ 
"तञ्च चाब्दाथसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या(२) | 
बदिः पूवैगृहीताऽथेल्न्धानादु पजायते ॥ २२९ ॥ 
चक्षुषा सन्निक्ररेऽयं नाऽप्रत्यक्चषमसतो भवेत्! 
विचिक्ता एवे तेऽप्यथाः स्मातिव्रल्पक्चगाचराः ॥२३०॥ 
स्मर्येते चाञ्दसस्वन्धौ मा भूत् प्रत्यक्षता तयोः। 
तद पव्यक्षसावन न ठ्वथस्यापि वार्त ।॥.२३१५॥ 

नमु स्मायस्वश्यक्ति(दे)रेवाथस्य डित्थादो नास्ति सम्रयाद्परागव्- 
श्नात्, तत्कथं तेनाथेः स्मायेतेऽत आह नियोगादिति । स्मायत्वशाक्तर- 
अस्य घ्रागपि विद्यमा्ैव नियोगेन समयेन व्यज्यते वा, शब्दात् क्रि- 
यते.षा, न दु तदपताड्थस्य(४) यतोऽ न समायं्त(५) नियोगश्च 

व्द्न प्रथागक्ाखना सत्कारण सभया टक््यतं इत ॥ २२७ ॥ 

ननु यस्थेव-कस्थं चिच्छब्दस्य यस्मिन्नेवाऽथे समयः क्रियते सं 
पवतं स्मारयति । तत्कथं प्रागपि विद्यते शक्तिरिव्युच्यते, अत आं 
सर्वेति । सवः शक्तयो विद्यन्तपवेति न केश्चिदोषः.॥ २२८ ॥ ` 

विद्यमानास्वेव स्वौसु नियता का चिदेव व्यवदारनियमा समः 
येनाऽभिव्य्यत ̀  दयेव जाव्यादिविकद्पानां मिथ्यात्वं निरस्तम् । शदा 
नीं स्म्रतिसतम्मेदे कथं पत्यक्षत्वमित्याशङ्कधाह तत्रेति साद्धन.। शब्दाथे- 
सम्बन्धं स्मरतोऽपि प्रमातुरित्यन्वयः। कथं नाऽप्रस्यश्चमतत आह विवि 
त्ता इति ॥ २२९ ॥ २३० ॥ 

विविक्तत्वमेव ददरयात- स्मर्यत इति पएकमव दानं सस्कारन्द्रयाः 

भ्यां जायमानं च्राब्द् तत्सबन्धयोः स्मरणम् , अथरूपे च्विन्द्रियसनेश- 
टं प्रत्यक्षमिति ॥ २३१॥ ` ` । 

~ “ (१) व्यज्यतां मिथ इति पा. ।'. ` ` (२) वा) इति पा. ॥ । 
(३, स्मायैशक्तिरिति पा. = (८४) तद्रूपा क्रियतेऽयस्येति- पा, 1. 



१५२ न्यायरन्नाकराख्यन्याल्यासहितेशछोकवारतिकं । 

गृहीतमपि भोत्वादि स्षुतिस्पृष्ट च यद्यपि । 

तथापि व्यतिरेकेण पूषबोधात् पतायते ॥ २२२॥ 

व्यक्तिक्ालादिभदेन तच्नाऽस्त्यवसरो भितेः(६) । 

यः पूकाीवगलोदोऽच्र ननाम प्रतीयताम् (र) ॥२२३॥ 

इदानीन्तनमस्तित्वं न दि. पूर्वधिया गतम् । .. 

नहि स्मरणतो यल्पाक्तस्प्रत्यक्ष'भितीदश्स् ॥२२२॥ 

वचनं राजकयं वा वेदिक वाऽपि चिदयते। 
..न चापि स्मरणात्पश्चादिन्दियस्य परधतेनस् ॥ २२३५ ॥ 
वायते केन चिन्नाऽतस्तत्तदाना प्रदुष्यति । 
तेनेन्द्रिपाथसम्यन्धास्पागध्व वाऽपि यत्स्परतेः॥२३६॥ 
विज्ञानं जायते सयं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् । 
गविप्रनस्का यदा के चित्सम्बद्धमपि चेन्द्रियैः ॥२५.७॥ 

 नन्वथों ऽपि गोत्वादिः पृषगर्ीत एव स्मयत इति कथं प्रत्क्षस्वं 
प्रामाण्यं वा अत्त आह गृहीतमिति । उयतिरेकेणाधिकेन अधिकांश्ञिन प्रत्थ- 
क्षस्वप्रामाप्याीसद्धिरिति ॥ २३२॥ 

किं पुरनधिकं तदश्चौयति व्यक्तीति । व्यक्त्यन्तरे ऽवगते सामान्यस्य 
च्यन्तरसबर्थितयाऽवगम्थते, पूर्वद्यर्वगतो देवदत्तः परेद्यः, प्रथम. 
क्षणे निर्चिकल्पकष्केना$चगतः स द्वितीयक्षणे सविकद्पकेनाऽवगस्थत- 
शति सिध्यति भरामाण्वभिति। 

नयु गृहीतमपि गृह्यत इति कथ प्रामाप्यमत आह य इति । तसमि. 
््े मा भूत्प्रामाण्यम्, अगरृहीतकारान्तरसंम्बन्धाऽपेक्षमेव तु प्रामाः 
पयमिति । कथ पुनः स्मरणोत्तरकारुं भवटलविकपकं प्रत्यक्षं, न हि 
निचकदपकस्य तथात्व दषटम्रत आह न दीति । स्यादप्येवे यदि स्मर 
णनन्द्धियन्यापारा दूष्यते बाध्यत्तवा, नतु तद्स्ताच्याह न चेति ख 
सकहरति तेनेति । 

नच यदि जल्याधाकाराः परमाथेतोऽ्थं खन्ति, तततः सर्घहप्य 
च्यवादितसबन्धाः, किमिति न तेरथं विकदपयंत्ति, तेन चसनामात्रभिय- 
न्धना श्रान्तिरेषेयमत आद विमनस्का इति दयेन 1 विमनस्कतया स्थल. ------------~------- स रथन । वयन (1 



न वुध्यन्तेतथा चाऽन्ये सादरयादिविमोहिताः। 
लञ्च थोऽधं वियेकेन कौश लात्सह शेष्व पि ॥ २६८ ॥ 
सुक्ष्णं वाऽपि प्रषद्यत्त तस्य चान्त ने तावता । 
यथा(१) षड्जा दि मदेन गाने रो कि कचे दिके ॥२२९॥ 
विवेकेनावगच्छन्ति येषां तरकषक्रूता सतिः । 
-मानमान्नं विजानम्ति तच्राऽनधिकरृतास्तु ये ॥९२४०॥ 
तदज्ञानान्न निथ्धात्वे वक्तुं शक्यं विवेकिनाम् | 
"ते हि षड्जा दिशाञ्देभ्य) चिनाऽप्येषां वि विक्तताम्२४१९ 

यथावद धिगच्छग्ति" तद्धद्वोत्वादिवस्त्वपि। 

सकीर्णमपमाच्चं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवरजिताः ॥२४२॥ 
विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये छरन्दस्मतिसंस्करताः 
भयथा रूपादिमल्यथें यस्येकाऽस्ति यदेन्द्यम् ॥२८२॥ 

स. तन्मानं गृहीत्वाऽन्यन्न गह्णात्यनुमानतः। 

तथा विवेकरेतूनां यदा यं प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥ 

ददितया वा साददयादिविमोहिता यदि न जानन्ति, तावता नेव प्र 

किदहितचेतसां सृक्ष्मत्रहणशक्तिदशादिनां वाऽवगतिश्चान्तिभवतीति । 

अत्रैव शष्रान्तमाद ययेति दयेन । यद्यप्यसस्छृता . गानमाज्ञ प्रत्तिप 

द्यन्ते तथापि विश्वावसुशाखरसंसछृतानां वचिवेकप्रतिपात्तिन, मिथ्य" 

स्यर्थः । ननु छ्रास्तवो मेदोऽप्यस्तीति वक्तुं न शक्यते, न एहि षड्जा 

दिशन्दमेदं शुक्रा गानस्य कथिर्स्वगतो विवेकोऽस्त्यत आह ते 

दति पादन्चयेण । दा्ान्तिके योजयति तद्वदिति । पतद्व वि्रणाति सं 

कीर्णमिति । अभ्याखः शन्दस्मर्णामात । 

किमिति पुनविकट्पयन्तोऽपि कदा चित् _ केन . चिष्देकर्पयान्त 

न. सैः सवदाऽत आह् यथेति दयेन । विवेकदेतूनां शब्दानामि- 

स्यथः । तेन श््दस्मरणव्यवस्थया व्यवस्थेति । यस्तु न कं चिदपि 

चचब्द्ं स्मरति तस्य निर्विक्रदपकमेव भवतीत्याह तेनेति [ रकृत साव 

कदटपकस्य प्रामाण्यमरुपकंहरति तस्मादिति । सते चव छङ्गालङ्गसलामाः 
.--------------------~~ 

---- ~~ 



१५४ न्यायरन्राकरार ॥ 

तदुपेये तदा ज्ञानं वतते तदनग्रहाते! । 
न यावत्प्रमाणा विवेकोपाथद् दानम् ॥ २४५ ॥ 

न स्यात्तावद्रषेत्तषां विज्ञानं निवकल्यकम् । 

तस्माद्यत्र प्रकरुष्ये्त वस्तु चस्त्वन्तरात्मना ॥२४३॥ 

प्रभाणामासत्ता तच्च न स्वधमेविकल्पने । 
प्रत्यक्चत्वमतः सिं सामान्यस्य तथेव च ॥ . ९४७ ॥ 
सवन्धस्येति तत्पू्वमनुमानादि जायते । . 
सवं चाप्यनुभानादि प्रत्यक्षे निर्धिंकल्पके ॥ २४८ ॥ 
न प्रवतत इत्यतदनुमानेऽभिधास्यते(१) । 
नन्वेवं सति याऽप्यघ्चरदूरा दप्योषुण्यकरूपना ॥२४९॥ 
साऽपि प्रत्यक्षमेव स्याद्यथा गोत्वादिवुद्धः(२) । 
प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन संमतम् ॥२५०॥ 
विज्ञेयं (३) नाऽन्यदस्तीति प्रत्यन्त मिदसेव नः । 
तच्चा ऽप्धक्षैर संबन्धं मन्वानस्योपजायतं ॥ २५१ ॥ 
यदा बुद्धिस्तदा नैव प्रत्यश्चस्वेन कल्प्यते | | 

न्ययोः तत्सम्बन्धस्य च प्रत्यक्षत्वावुपपन्नं ्रव्यक्चपूवकत्वमनुमानाक्ी 
नामिल्याह प्रच्यक्षत्वभिति । 

येतु काक्या; सिकरपकस्य पत्यक्ल्वं नेच्छन्ति, तेषामदुमाना. 
दे रुत्पात्तन सिध्यत, ₹इत्यजुमानवदि वक्ष्यत इत्याह सवमिति 1 

` यदुक्तामरनद््यव्यापाराऽनुपरमात सविकट्पकमपि ` पत्यक्षमिति, 
अन्न चोदयति नन्वेवभ्निति । परिहरति भत्यासननेति । अघ्रा$चित्वेन प्रस्यश्च 
णाष्ण्यमनुमायत,न तु तदच प्रव्यक्ष गोत्वे व वस्त्वन्तरम् शन्द्रयघ्या 
पारात्प्रःयासन्न प्रत्यक्ष नास्त यतो गोत्वमनुमीयेत, गोत्वमेष श्रस्यक्षम् 
इति । यदातु गत्व ऽप्यपरक्षाभावात् अद्वरसम्बन्धं मन्धानस्य दात् 
विशष्यादिना गात्वबुद्धिस्तद्ा नेव प्रत्यक्चमित्याद् क्त्रि । 

कं स्मात्पुनरचुपर्तेन्दयव्यापारस्येव जायमानम् ओोष्ण्यश्षानं प्र 

(१) भलुमाने हि साध्यते इति पा । ` ` ~ 



१५५ 
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स्पकानेन तु सबन्धे प्रत्यक्षहकन जायते ॥ २५२ ॥ 
मतिरोषण्ये, परोश्चयं चश्षुषाऽम्ना प्रकारित्े । ` 
तस्माद्यदिद्द्रियं चस्य ग्राहकत्वेन कर्षितम् । 
तनव सति सवन्ध प्रल्यच्च नाऽन्यथा मवत् ॥२५२॥ 

एष समानेऽपि विकल्पन्रार्गे 
यत्राऽक्षसम्बन्धफलाऽचुखारः। 
प्रत्मच्छतता चस्य तथा च लौोष्ष 
विनाऽप्यदो(९) ख्स्णतः परसिडम् ॥ २५४ ॥ 

दति प्रसयक्षसूत्रे चतुर्थम् । 

त्यक्षं भवत्यत आह स्परनेनेति । न हि दुराद््चिपध्यश्चयतो यदौस्प्यन्ञानं 
ततस्पश्चेनवेलायामिव।ऽपरोक्षमतो नेन्द्रियव्यापारजं गृदीतस्म्बन्ध. 
सयैव जायते नान्यस्वेस्यानुमानिकमेव न प्रस्यक्षमिति ॥ २६३-५२॥ 

तेनाऽऽ्मीयेन्दियाऽचुपरम पव प्रत्यक्षत्वं नेन्छियान्तराभ्चुपरम 
शत्याह तस्मदिति । तदेव च तस्यारमीये यतो यस्यापरोक्ष्यं, न हि चक्षुषा 
स्पशेनस्यापरोक्ष्यं सत्रत्यतो नौपष्ण्यस्य चक्षुरात्मीयमिति ॥ २५३ ॥ 

उपसंहरति एवमिति । गोत्वोष्णत्वयोिंकदपगम्यत्वे तुष्येऽपि यन्न 

गोत्वे मक्चलम्बन्धफलमापरोश्यं तसखत्यक्षं, (रनेतस्त आपरोक्ष्यम , 
प्व हि प्रत्यक्षं जक्लणमनपेकषयेव रोकिकःा मन्यन्त दति ॥ 

हति प्रीपाथसारधिमिघ्रविरचिते न्यायरत्नाकरे चतुर्थं प्रत्यक्षसूत्रं सम्पू्म् । 

----------------------~~-------------------------- 

(१) अत् {ति पा. 



९५६ 

(१ओरयत्तिकस् शब्दस्याऽर्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञा- 
नदुपदेशेऽव्यतिखशवाऽ्थेऽनुपरब्धे तल्ममाणं वाद्- 
रायणस्याऽनपेक्षखाच ॥ ५॥ 

प्रत्यक्लादौ निषिद्धेऽपि नु छोकपरसिडितः। 
धमीऽधमे प्रमाश्येते बाह्मणादिविवेकयत् ॥ ९ ॥ 

(्धार्भिकाऽधार्भिकत्वाभ्ां पाडानुश्रहकारिणोौ । 
प्रसिद्धौ हि तथा चाह पारारशर्योऽच्र वस्तुनि ॥ २॥ 
हृदं पुण्यमिदं पापमिस्येतस्मिन् पददधरे । 
आचण्डारं मनुष्याणामत्पं शास्प्रयोजनम् ॥ ३॥ 

ओसपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सेषन्धस्तस्य ज्ञानपुपदेशोऽभ्यतिरे- 
कथाऽ्थेऽतुपकरन्पे तसपाणं बाद्रायणस्याऽनर्पप्तत्वात ॥ 
पव प्रत्यक्षा्यनिगित्तत्वं परतिपाद्याऽभावगम्यत्वं घर्मस्याशाङ्कथ त. 

जनिराकरणपरतया ओत्पत्तिकसुत्ं माप्यकारेणाऽवतास्तिम् "'अभायो 
ऽपि नास्ति, यत ओत्पात्तिक* त्यादिना । एतदाक्षिपतिं भ्यक्षादाविति । शाब्दाऽतिरिक्तसखमस्तसदुपरम्भकप्रमाणास्तमये (र) हा ्राऽ्भावशङ्ध।- 
निराकरणाय शब्दश्रामाण्या (३)वतारणं युक्त, न चह तथाऽस्ति ब्रा. 
ह्यणादििषेक इव छोकम्रसिद्धेः खद्धावादिति ॥ १॥ 

सापेव दशोयाति धार्मिकेति ह्यन्तेन । 
लोकथरसिद्धिगस्यत्वं घमोऽधमयोभ्नगवता व्यासेनाऽपि दसितामि. प्याह तथा चति ॥ २॥ 
भ्यासवचनसुदाहरति इदमिति । हदं प्रपातडागादिकं पुण्यम्, इद. मगारदहनादिकमपुण्यमित्येषपुपकाराऽपकारधिषये धमोऽघमैपदद्रये यावच्चाण्डारश्रसिद्धे सत्यव्पं शाखभ्रयोजनमिति ॥ ३॥ 

[9१3 (१) शब्दस्य नित्यवेदवधकस्य "अभिहतं जुहुयातसवर्गकामः इत्यदिः अर्थेन तल्मति पादयायैन सम्बन्धः शक्तिह्पः आौतपत्तिकः स्वाभाविकः नित्य इति यावतत् । भतः तस्य धर्म स्य ञानं ̀" " “ 'जतथथध्नानस्य करणम्, "*" """अनुपर्ब्ये भत्यक्षादिप्रमाणेरन्नपरुभ्ये्यं उपदेशः, अव्यतिरेकः अथध्यिभिचारी दश्यते । अत हतरानपक्षतवात् प्रत्यक्षाद्यनपेक्ष. त्वात् तत् विधिधटितवाकयं धर्मे प्रमाणं घादरायणाचारयस्य अभुमतम् । घ« । (२) प्रमाणपतयक्षसमये इति प्रमाणमन्यस्तमये इति षा. पा, । 
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"निसूखाऽस्मवादन्न प्रमाणैः सेव दश्यते । 
कुतः पुनः प्रषत्तेति पत्यक्लादि तु षारितम् ॥ २ ॥ 

न चे्तानि परित्यज्य पृथग् लोके प्रभाणता। 
'ससारमोचकादेख हिसा पुण्यत्वसंभतः ॥ ५॥ 
न पश्चा(ै)त्पृण्यपिच्छन्ति के चिदेव विगानतः ॥ 
म्टेच्छाऽऽयीणां प्रसिद्धत्वं न घमेस्योपपद्यतेः ॥ ६ ॥ 
न चाऽऽ्ाणां विहोषोऽस्ति याचच्छाखलनाभितम् | 
तन्मूखाऽथप्रसिडस्तु तत्प्रामाण्ये सिते मवेत् ॥७॥ 
तस्मादमाववक्रस्यौ घर्माऽधमो न शक्नुधात् । 
चोदना चेट्ससुदतत ग्रस्तौ तेनेव पर्यतामर ॥ ८ ॥ 
उपदेशो हि मयति ज्ञाने तस्येति योज्यते । 

परिहरति निर्मूकेति पादत्रयेण । प्रसिद्धिं प्रज्ञाने, नसा निमा 
सम्भवतीति तस्या मूर निरूप्यते, कि भ्रान्तिमूलेयम् , उत प्रलयक्षादि 
भूखा. किंवा धोदनापूरेति। 

नयु यकि चन मूलं समीचीनमेव कटप्यं कथमिषाऽमावाशाङ्क, 
ऽत आह प्रत्यक्षेति । न चाऽ्म्भावितमुरं शक्यते कट्पाधेतु, तदिह 
प्रत्यक्षादिचवुष्टये निराछते दयम्नबाऽवश्षिष्यते, यतो युक्तमभावनिस- 
करणाय शब्दप्रामाण्याचतासफ्रभिति ॥ ४.॥ 

` न च प्रत्यक्चादिप्ररित्यागेन स्वयमेव परसिद्ध: प्रामाण्यं मवतीत्याह 
न चेति । ब्राह्मणादिविवेकस्तु प्र्यक्ष पदेति चक्ष्यत इति । भव्यवस्थि- 
ता च प्रक्षिद्धिरिति न तश्निमित्तत्वं धर्मस्य सम्मवतीच्याह सस्तरेति 
सार्धेन । नयु श्ास्नस्था वा तन्निमित्तत्वात् ( जे. स्.१-३-९. ) श्येवं 
व्यवस्था सिध्यत्यत आह -- नचेति । शछाखभूखुतयेव तर्हिं विभागो 
भिभ्यतीत्याद ~ तन्मूरेति ॥७॥ 

उपसंहरति तस्मादिति । पदयतामित्यनाद्रे षष्ठी ॥ ८ ॥ 
"'कौत्पन्तिकः ` सम्बन्धो नित्यो निमित” दत्युकस्वा “उपदेशो 

दि भवती"ति देवुखूकः, स चायं सौत्रेण क्चानपदेनोपर्कृत्य व्याख्या 
तभ्य श्या उपदेश इति । शब्दवाचकस्योपदेशचाश्ान्दस्य श्ानशब्देन 
--------~^“ 

1 
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ज्ञायते येन तञक्ञानपेकाधिकरणल्वतः ॥ ९ ॥ ` 

अौत्पत्तिक भिस दोषः कारणस्य निवार्यते | 
अवाधोऽग्यातिरेष्टेण, स्वतस्तेन प्रमाणता ॥ १० ॥ 

सर्बस्याऽनुपरुभ्षेऽयं प्रामाण्यं, स्नृतिरन्थथा । ̀ 

चोदना चोपदेशा विधिश्चैकाथंवाचिनः॥ १९॥ 
घ।क्यान्तरे सनर्भेऽपि किमयं वेधिराभितः। 

साध्यसाधनसम्बन्धः सर्वाहयातेषु दि दते(१)।॥१२॥ 
सर्मवाक्येषु चाखूयात तेना काङ्क्नानिवतेनात् । 
प्रच्तिसिडिरिच्छातः प्रतिषेषात्तुः वजनम् ॥१३॥ 

विधावनाभिते साध्यः पुरुषाथा न रम्यते | 

कथं सामानाधैकरण्यम् , दस्यत आह ज्ञायते इति ! तद्नेनाऽक्ञानरूपम- 

प्रामाण्यं निरस्तमिति ॥ ९॥ 
कारणदोषाऽथीनं चास्श्रामाण्यमौत्पत्तिकशन्दान्निरस्तमित्याह 

लत्पक्तिति । बा धाऽमावस्त्वन्यातिरेकशाब्देनेत्याह अबाध इति । पव चा 

ऽनपोदितं स्वारसिकः प्रामाण्यामित्यादह स्वत इति । तदेद् तत्प्रमाणामेत्य- 

नेन सु्रावयचनाक्तामति ॥ १० ॥ 

अर्थैऽनुपरग्ध इत्यस्य प्रयोजनमाह सवेस्येति। नञ चोदनायाः प्रा 

माण्थ प्रतिक्षातं, तत्कथसुपदेशस्य साध्यतेऽत आह चोदनेति ॥ १९ ॥ 
अन्न चोदयसि वाक्यान्तरे इति । चाकयान्तर्सामथ्यमेवे दशयति 

साध्येति । श्रयः साधन हि श्रमः, तच्च मावनाद्वार, सवाऽऽख्यातषु 

च भ।वना विद्यते, सर्व॑वाक्येष चाऽऽख्यातमास्ति, तदधनित्वादाकाः 
ङष्षापूरणस्य, अत्ता विनाऽपि विधेः स्वगंयज्ञादनिं साध्यसाध्रनसम्ब 
स्धासिद्धिष्याश्रयणमनथेकमिति । लिध्यस्यपि साध्यसाधनसम्बन्धे 
पुरषप्रच त्ये विधिरिति चेत्तत्राह भषृ्तिसिद्धिरिति । विधिरपि हि न बङा 
स्चत्तयति, फ तु श्रयःसा धनत्वं गमयति । अत एव स्वेच्छया प्रचत्तिः 

साच विनाऽपि विधिना सिध्यतीति) 
स्थदेतन्न ब्राह्मणं दन्याद्त्यादिषु निवुत्तिाक्षिद्धये विधिरिति, 

श्राह प्रतिषेधादिति । नञ हत्यरथं इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ ` ति 

` परिहरति विधाविति ¦ कथं न भ्यतेऽतं सह श्चुतेति। असति विधौ 
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शुत; स्वग (१)दि्वायेन धात्व; साध्यतां व्रजेत्१४॥ 
विधौ तु नपतिक्रम्य स्वगादेः साध्यतेष्यते। 

प्राधनस्य धमेस्वमेषं साति च छभ्यते ॥१५॥ 

स्वप्रत्थयान्तरषपेक्चा स्यादन!सनरोक्तिषु | 
आपोक्तिषु परापेक्षा(२) नोभयं चोदनासु नः ॥१६॥ 

इति ओतपत्तिकसूत्रं पश्चमं पृणैम् ॥ 
-------र- ८९9 

 . अथ वृत्तिकारगरन्थः। 
आदिशब्दा मकारान्तो लकि छन सगतिः । ` 
नंजध्या दियते सचे 'सकरात् परिचोदना ॥१७॥ 

समानपदश्चुत्था धाल्वथै पव -मावनांशे निपतेत्, विप्ररकृष्टस्घगादि 

बाधेन । अतो न यागादेः समीहितस्ताघनत्वं स्यादिति ॥ १४॥ 
विधौ तु सति तेन पुरषप्रवत्तनात्मकेन समानप्रस्ययोपात्तेन धा. 

त्वथापि सा्रे्ृष्टतरणा.ऽवसुद्धा भावना घात्वथं (३)मुद्धङ्न्य विप्र 

क्ृष्टमपि स्वगौदिकमेव माव्यतया गृह्णाति, साधनतया च यागादिक- 

मिति क्िष्यति यागादेः श्रेयःसाघनतया ध मत्वमित्याह विधाविति ॥ १५॥ 
. अनयेश्चत्वादि ति सूजपदं व्याचष्ट स्वप्रत्यथोत ॥ १६ ॥ 

इति न्यायरत्नाकरे भत्पत्तिकषृ्र पञ्चमं सम्पूणेमर ॥ .. 

अथ च्त्तिकारम्नन्थः, 
ध्वुचिकारस्त्वन्यथेमं श्रन्थ व्णैयांचक्षारः तस्य ` निमित्तपरीष्टि- 

[रित्येवमादि"भिति भाष्यं, तत्रादिंशन्दः केचत् द्ुप्तमकार पठान्त, तत् 

दूषयति आदिकषम्दं इति । _ कारणमाह छकति । सामान्याचवक्षायां हि 

'नपुस(४) कता, प्रन्थात्मके तुपात्ते विशिष्ये सामान्यावेवक्ता छ््टति । 

` ५५न परश्चितदयं निमित्तमिति निमि्ठुत्रव्याख्यानप्रर माप्यमयुक्त, 

सू नञओऽश्वुतत्वादत आह ननिति । _ 

(१) श्रुतेति .पा^॥ (२) नरपिक्षेति पा | 

(३) सभिकृषटतरेणाविरुद्ा . भावना धात्वथमिति । सवरुदूध्य भावना घात्वथ 



१६० स्यायरत्राकरारूयन्यारूयास्रहिते छाकवातिके । 

: ; प्रमाणलक्षणाञज्ञानाङ् व्यभिचारात्परीक्षणम्'। 
न तत्प्रयक्ष(१)भिष्येवमपरीक्लो पसह्टता(२) ॥१८॥ 
तच्राऽन्यस्याऽयथार्थत्वं प्रस्यक्षे तु यथार्थता | 
यदानासं हि विज्ञान तस्सथोगे तदिष्यते ॥ १९॥ 
सम्पूर्णं छक्षणं दतत् तत्सतोन्त्ययः करतः । 
चो मनार्थस्तु सच्छब्दो यवाऽध्याहारकल्पना ॥२०॥ 

नयु “यभिचासात्पसीश्चितव्यं निमित्त, शुक्तिका हि रजतवस्प्रक। 
शते यतस्तेन प्रत्यक्षः व्यमिचर्तीःः (शा. सा, १.१. ५.) ति चाध 
भाष्यमयुक्तम्, आभासस्य ह्यत्र ऽयथायत्वलक्षणो व्यभिचारो न 
प्रत्यक्षस्येत्ति, अत आद सङ्करादिति पादन्रयेण । भस्यश्चस्याऽमासाव् 
विविक्तलक्षणमजानन् उभयोरक्चजत्वेन सङ्गीणेत्वाद्ाभासस्य उ्यभि 
चारेऽपि प्रत्यक्षस्य व्यभिचारं मत्वा सति(दे)व्यभिचारात्पर्सश्चणं चो 
दितवानिति। 

भयस्प्रत्यक्च न तद्धधमिचरति यद्धयसिचरति न त्प्त्यक्षः (शा. 

भा. १. १.५) भित्ति परिहारभाष्य, तत्त् पूवयाऽपरीक्षयौ सम्बन्धव्य- 
सिच्याह् न तदिति ॥ १७॥ १८ ॥ 

। भाष्या द्रायति त्त्ेति । (४)अतः; दुक्तिरज्ञतभकाशनेऽन्यस्याः 

5 भास्तस्याऽथाशेत्वत प्रत्यक्वस्यात । क पुनः प्रल्वक्षस्यामास्राऽस 

। कीर्णं लक्षणे, तत्कथनाधं सेच सत्सम्धयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणामिति । 
तस्याथमाह यदामासभिति ॥ १९ ॥ 

नञ्च छक्षणपरत्वं सूत्रस्य ब्राह्यविशेषरणाऽयुपादानादाकव्याीकेर 

स्ते, तत्कथ तद् धिक्रियते,ऽत आह सम्पूणेमितिः । कथमिति आह तत्स 

तोरिति । ब्यत्यस्तेन तच्छब्देन प्राह्याकेदोषणमुपपन्नाभेति । तदिति चा- 
उथयं तृतीयान्त सम्प्रयोगशब्देन अस्रमस्तमेवेति ठ्टव्यम् । सच्छन्द् 

स्योक्छृष्टस्य प्रत्यक्चषिशेषणस्याथमाह शोभनेति । यद्धा यथाधस्थितावेव 
सन्तर्डछन्द्ावविचास्यैव तच्छब्दा(५)न्तरं ` ग्राह्याविद्षणोपादानायेवाऽ- 
'ध्याह्तव्यामिति आह यद्वेति ॥ २०॥ 

(१) नैतदिति पा. । ` (२) उपसंहूतमिति पाठान्तरम् । 



अधावत्येतरेषां च प्रत्यक्षाऽऽ्मासलक्षणम् । 
याधकज्ञानलामो हि पवीऽवाधे ल खस्मषेत् ॥२१॥ 
स चाऽस्लीत्येव बोधत्वे सति नाऽन्योन्यसश्रयम्। 

ज चाऽनागतवयाधे च पूर्वणाह्मा हि छभ्यते ॥२३॥ 
निभिन्तदवमदेन पञ्चादत्राप्यवाधनम् । 

नन्वाभासस्यापि लक्षणे वक्तव्यं, न हि सस्मिश्नल्लाते तद्धिविक्तं 
परस्यश्च श्वायते, अत अह अथौपत्येति । तत्सप्रयायजं भस्यक्चमिव्युकतऽ- 
थौदतस्सप्रयोगजं प्रव्यक्षामास श्चायते प्वेति कथमन्यसस्प्रयोगजत्वं 

कायत (१)दत्याश्ाङ्कध “वाघकक्ञाना" दित्युक्त भाष्ये, तद्युक्तं, केन दि, 
विश्ोषेणोत्तरस्य वाधकत्वे न पूचैस्याऽत आह बाधकेति ॥ २१ ॥ 

स्ति च तस्यात्मा इत्याह सचेति । इतिहेतोखतरस्यं बाधक 
स्वमिति । ननु मिथ्यासतः पृ्ैस्योत्तरेण बाधः, चाघाच्च भिथ्यात्व- 
मितीतरेतराश्रयम् , अत आह अवबोधल इति । अवबोधक हि भिथ्या- 
त्वस्यो तर, न जनक, येनतरेतराश्रयं स्यात्, तेन दु्टकारणदेच भूत. 
स्य पिथ्यात्वस्योन्तरेणाऽववोधाक्नेतरेतसाश्चय, न च पृवभिथ्यात्वाव 
गमापेश्चमुत्तरस्यं जननम् , अतो नेतरेतराश्रयपिति । 

यत्त॒ पमेव किं न चाधकरपिष्युक्तं, तत्राह न चेति । पूवात्पत्तिवे- 
रायामनागतपुत्तसम् भखस्वाद शक्यं बाधितुं, जाते तुत्तर जायमानेन 
तेन पूर्व चाधितम् असरवात्कथमुत्तरस्य बाधकं स्यात् , उरं तु पूव 
स्मिन्युपजाते तहूाधन जायत ह्यते युक्तम् इते ॥ २२॥ 

“प्राग चाधकक्ञानात्पक्तेः कथ पिध्यात्वमचगस्यत दात चादायत्वा 

यदा चश्चुरादियिः"र्त्यादिना माष्येण(र)तच्रापे कारणदाषन्ञानाऽव- 

गम्यं सिथ्यात्वापित्युक्तं, वद्शेयतचि निमित्तेति । पश्चाद्यत्नाप्यबाधन 

त्रापि निमिन्तदोषचोघेन मिथ्यात्वं गम्यत दति । यदि त्ववश्यं धपय. 

येण प्रयोजनं सोऽप्यस्त्येन्र दिङमोहयादो नरान्तराणामिस्याह भव्येवेति । 

( १) इति प्रष्ट्वा प्राच् बाधकेति पा. । 

( २) प्राग् बाधकन्ञानो्पत्तः कथमवगम्यते १ यदा न तत्कले सम्यग्ज्ञानस्य मि 

््राङ्ञानस्य वा कश्चिद्विशेषः । यद् दि चक्षुरादीमैरपहतं मनो भवति, इन्दियं वा तिमिर" 

दिभि;, सौकष्मादिभिरबाह्यो वा विषयः, ततो मिथ्याज्ञानम् । अनुपदतेष्ठ॒ दि सम्यग््ानम् । 

इन्दियमनेऽथेसरिनिकषौ दि सम्यग्हानस्य हेतुः, असति तस्मिन्. मिथ्याक्ञानम् । तदन्वगेतो 



भवर्यच हि तच्नाप नरान्तराक्पययः ॥२३॥ 
खवा सवदा यत्र धाः स्यात्तज्न म बाधनम् । 

न है कानणदुषत्वकवुदस्तन्च शरयसी ॥ रचे ॥ 
जाल्ादेष्ु यदा जाता बुद्धिः पथादस्मवात् । 
नादर्यत यु्तामस्तचच व्यक्तमन्धान्यसश्चयम् ॥२५॥ 
स्वतःप्रामाण्यतश्चाच्च निणथांऽस्तित्ववोधनात् । 
तदूषप्रत्थयात्पत्तस्तद् सद्धादिनासपि ॥ २६ ॥ 

वात्तकारम्न्थः समाप्तः ॥ 

पतश्चाऽभ्युच्चयमाज न -स्ववक्यमेचदादन्तेष्यं, विनाऽपि विपययेण 
कारणद् चज्ञानमाचेणेव शक्यं मिथ्यार्वमवगन्तु, याश्चस्य क्षानश्षय 
व्यभिचारो र्ठ; वादके ज्ञाने निश्चयरूपे जति ऽपि विनाऽपि बाधकेन 
चिचाकत्सा जायते, यथा दूरहवदन्तोऽयमिति सहसा निश्ि्यापि 
पूनः सशेत, सशथास्च निश्चये प्रतिबद्ध सति मिथ्धात्वे ताक्निय 
तदाषदशनदञुमीयमान निश्चयेन न प्रतिबध्यते 1 एषं च छ्ाकयाद्याग 
सानां कार्णदोषदेवा.ऽप्रामाण्याक्तद्धिरिति ॥ २३॥ 

यदि सताक्षाद्विप्ययाऽमावनाऽऽन्खुमानिकवाधात्त् भस्यश्लाऽऽभास 
स्व भवतति ततो जात्यादिज्ञानानामपि स्यतिरेकादिविकट्पारक्षमतया 
बाघाद्ाभास्रता स्यादत्त. आह सवैषामिति । कथं न बाधः, अत्त माह 
न दैति । यादृशस्य व्यभिचारो दष्टः तादृशे विचिकित्सा भवति, 
चालोके जाग्रतः प्रत्यासन्नावेषय गोत्तादिजातिज्ञच कदा लिपि 
दष्ठव्यसिचारम्, अतस्तारिमय ददढरूपे जायमाने तद्विरुद्ध यौक्तिकं 
कारणदोषक्ञानं नात्मानं रभते दुबरस्छादि ति ॥ २४७ ॥ । 

सोऽ्यमितरेतयाश्रथस्य व्यक्तो विषय इत्याह --जात्यादिषिति । मि- 
थ्यास्वे ह्यवगते(१) प्वगसिवाधः, ततश्च चदथगम इति ॥ २५ ॥ 

, नन्वमिश्यास्वेऽपि वस्यमिसरेचराश्रयं, साघाभावाधीनममिथ्या 
त्व, तद्धीनश्च वाधास्मास दस्यत आष स्वत इति । सद्भावो धस्ताव- 
जास्यादिश्ु जायतते, तस्य च स्वतः प्रामाण्यस्यायादेचाऽमिथ्यात्स नि- 
णीयते न वाधाभाघमपेक्ठते 1 निणीले शचाऽमिथ्यात्वे चद्धियोधादेव न 
प्राघोत्पत्तिः सम्भवाति(२) निचिगान शच सद्धाववोधनं तदपद्छापवा. 

दिनामष्युत्पयमानस्वादिति ॥ २६ ॥ 
हति स्यायरज्ञाकरे कुत्तिकारभतम् ॥ 



अथ निराललम्बनवादः । 
धभाणत्वाऽप्रभा णत्वे पुष्पा पादि तत्कलम् । 
विष्थथवाद्मन्त्ाऽथनामेयादिकल्पना ॥ ९॥ 
सर्वषु छक्षणष्वेवं स्वभ्रमाणगणैः स्थितिः । 
य चनन्ाकतिमेदेन पृच्िद्धान्तपश्चता ॥ २॥ 
कमेभ्यः(१) फलस्तम्बन्ध; पारलौ क्यौ क्षिके(२) 
सवेभित्याययुन्कं स्वादथंशन्धाखु युदिषु ॥३॥ 
तस्माद्धमाथिषसिः पूवं प्रमागेलंकसंमतै;। 
अथस्य सद्सद्धारे यलि; काथः निशं प्राति ।॥२॥ 

अध निर्ालमस्बनवाद्ः। 

“नद सवं पव निसछम्बनः स्वप्नवत् प्रत्ययः(३) इत्यादिना ` चा- 
दया थसखद्ध(व अरतिपादयाति भाष्यकारः, तशय स्वतन्त्रो पयोग(४) दश्ै. . 

याति प्रमाणलति चहुा्ः । याद् सवा बुद्धयः बाह्याथशल्याः स्वांश 
पयेवसायिन्यो "मवेयुः, तते योऽ चोदना घम प्रमाणम् अन्यदध्र- 

माण, तत्लयागिजञ भत्यन्लम् अतत्सयागजमराभ्रासत, ज्यातिष्टामादि पु 
चयं ब्रह्महत्यादि पापं, (५)तदुमयविखष्चगमभ्युद्यभ्रत्ववायातमकं तेषां 
परं, विधेरथेः प्रवच्तन, मयंतादृस्य भसोचनमथो, मन्त्राणामनुष्टेय- 

प्रकाशनं, नामयेयानां युणफलवि धानायेत्वविचार, अ{दिशब्दोपान्तशथ् 

स्म्रत्वाचास्प्रामाण्याऽपरापराप्याव्रेचारः तथा छब्द्ान्तस्श्चतिलिङ्ग 

शछत्यथीदेमिः क्मैमेदस्ेषत्वक्रमनियमाः, वचनन्यक्तिभेदेन वाक्या- 
शान्ता, कमाण काव चेदासु!ष्प्रकस्वगफर खानि) कानि चि 

दनियतफलानि, कानि चिदेदिकब्टयादिफल।नीस्यािभ्यवह्ारः, 

स्स. सधरश्चोद्नादानामभावादयुक्तः स्यात्, अतोऽवद्य ध्मायिभिः 

पुषेः सुगता.ऽऽक्षीविषोपरष्टमादायाने कविषान्चिाकैत्लया बाह्यार्थं. 

(१) कभिम्य इति पा । धर्मभ्य इत्यपि । (२ ) लौकिकः इति पा, । 

(३)नवु सथं एव निरालम्बनः स्वप्नवत् प्रत्ययः, पर्यस्य हि मिरालम्बनत। 

स्वभाव उपलक्षितः स्वप्ने, जप्रतोऽपि स्तम्भ इति वा कष्य इति वा अत्यय एव भवति; 

तस्मात् सोऽपि निरालम्बनः । छा. भा. १-१-५५ 
५ * ^~“ 



१६४ न्यायरन्कसारयन्वास्यासहिते-्ोकवातिके। 

थद्। संश्रतिसस्येन स्मेतत् प्रकरप्यते । 

ज्ञानमाेऽपि कस्मादो वृथाऽऽ्रहो(१)5ऽथेकल्पने ॥५॥ 
संधृतेनं तु सहत्वं सत्यमेदः कुतो न्वयम् । 

सत्थं चत् संरतिः केयं षा चेत् सत्यता कथम् ॥६॥ 

सत्यत्वं न च सासान्धं खषायंपरमार्थयोः । 

विरोधान्न हि ृश्चत्वं सामान्यं ब्क्षसिहयोः ॥ ७॥ 

तुर्थाभेस्वेऽपि तेनैषां निथ्यांदरतिकन्दयोः। 

वञ्चना उपन्यासो सालवक्राऽऽसकादिवत् ॥ ८ ॥ 

नास्तिकयपरिहारये(२) खं तिः, कस्पनेति च। 

कल्पनाऽपि स्वसिन्नस्य नैव निषेस्तुके भव् ॥ ९॥ 

सद्भावे लोकसम्मतप्रमाणादौ बाधनेन यत्तः क्तव्यः क्रिया प्रतिः करै 
यानुष्टान, तस्सि्य्यमिस्यथेः ॥६।४॥ 

` ` चोदयति यदेति । शाक्यः प्राहुः, 
दे सस्ये समुपाधित्य चुद्धानां धमेदेशचना। 
लोके क्षब्रतिसस्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ इति । 

तेन तद्देव भवतामपि ल्द्तिसस्येन (शोबोयन वा पवाक्तसम 

स्तम्यवदारलिद्धेः पारमार्थिकाथैसद्धावकद्पते बृथेवाऽभिनिवेश्च इति॥५ 
परिहरति सवृतेरिति । मिध्यापयांयस्य सद्तिशन्दस्य न सत्यश 

म्देन सापरानाधिकरण्यं, न हि सस्यस्य भिथ्यात्वपरमार्थरूपेण मेदो 

इस्ति, परमास्य हि सत्यरान्दो वाचकः, न स्वक्षादिशम्दवद्तेकाये 

हति । एतदेव विषूणोति पच्यति ॥ ६ ॥ 
क्तस्य नाऽनेकार्थ; सत्यत्वमव धदति, तत्तु श्ुषाऽथ(४)ऽण्यनुगत 

मिति तश्चचनेन सच्तिशब्देन सामानाधिकरण्यं स्िध्यत्ति, अत मह 

सत्यत्वमिति । काश्णमादह् विरोधदिति । शषाल्व्िपसतं खत्यत्वं कथं तन्ना. 

ऽघुवर्त॑तेति । सनेव दृष्टान्तमाह न दीति ॥ ७ ॥ 

तेन मिथ्यावचनोऽप्ययं सवृतिशब्दो योद्धे: स्वनास्तिकयपरिह।. 

शय लोकः वञ्चयितुं पयुक्तो काङायामिव वकत्रासवशब्द् हत्याद ~ 
रल्याभसवेऽपेति संति रन्तेन । 

1) 



१६८५५ 

तस्नाचयन्नास्ति नास्त्येव यत्रास्ति चरमार्थतः | 
तत्सत्यमन्यर्मिथ्येत(१) न सत्यद्कथक्रल्पना ॥ १० ॥ 
स्थम्रादिमो गवापि योपमोगत्वकर्पना । 
तलिष्टस्प्थमेवेह परमाये प्रयत्यते ॥ ९१ ॥ 
न हि स्वग्रस्खाद्यमरं धमं कथिसपवर्तते । 
याट् च्छिकल्वाल्स्वञ्नस्य तूष्णी मास्येत पण्डितै; १२॥ 
परमाथेफलखाऽवाक्तिमिन्छद्धिस्तेन धल्नतः । 
प्रतिपत्तिविभ्रातन्या युक्तिभिवांह्यवस्तुषु ॥ १३॥ 
तच्नाऽथेश्चन्यं विक्ञानै योगाचाराः समाभिताः। 
तस्थाप्यप्ावसिच्छन्ति ये माध्यमिक वादिनः ॥१४॥ 
तत्न बाद्यायेश्न्यत्वं तुल्यं तावद् दयोरपि । 
निषरयाऽस्य(२) ततो ज्ञाने तक्त्संक्तिकस्पना ॥१५॥ 
तस्मात्साधारणत्वेन तन्सूरत्वेन चाप्ययम् । 

कादपानिकेनैव बाह्येन सवैवयवहारसिद्धिरित्यपि _ बौद्धानां कद्य- 
न।चाचोयुक्तिः सदरतिवाचोयुक्तिवद्वञ्चनार्थवः न हि निषैस्तुके जगति 
अभिन्नस्य चिन्मात्रस्य विचित्रन्यवहाराय मेदकर्पना सम्भवतीत्याह 
फृरपनेति ॥ ८ ॥ ९ ॥ [हि 

उपसद सति तस्मादिति । यत्खद्ु पर्माथत्ता नास्ति तन्नास्व्येष, न 

त सत्य, यदेव परमाथतो ऽस्ति तदेव सत्यं नाऽन्यत्तद्धि मिथ्यैव, कथं 
सत्यं स्यान्न तु सत्यद्वय मस्तीति ॥ १० ॥ 

कि च, सद्तित्वे प्रपञ्चस्य स्वप्नसुख पभोगवत् स्वगौद्युपमोगो 
ऽपीस्याधीयेत्ताऽतसूतान्नेयाकर्णाय परमाये प्रय तितभ्यमित्याह् सप्नादीति१० 

तन्तुर्यत्वे चा को दोषोऽत आह् न दीति । किमिति न प्रवस्ततेऽव 
आह यावृच््छिक्रत्ादिति । भनिरूपितनिमित्त हि स्वप्नसुखं, न तवभिस. 
धाय परचरृत्तिः सम्भवतीति । तेषाऽ्थेर्य पारमाथिकत्वस्तिद्यध्यं बाद्य- 
विषयस्वं प्रतीतेः स्ाघयितव्यमित्यादह् परमाथ॑ति ॥ १२ ॥ १३॥ 

किमु पुनबाहयस्येव सद्भावः प्रतिपाद्यते न ज्ञानस्य, तदपि केशि 
दपदुतम् , अत माह तत्रेति रयेण । श्रानापहववादिनोऽपि भथमम- 



१६६ 

'बाद्यार्भखदसन्नावे यल्लो माष्यक्ुता कूलः' ॥ १६ ॥ 
(बाद्याथीऽपहवो द्वे ५८१) नेकोऽथंस्य परीक्षणाच् । 
प्रभाणा न्न्य कस्तत्रास्तां यः प्रमेयतः ॥ १७ ॥ 
प्रमाणस्थस्तु स्रूरुत्वादिहेदानी परीक्ष्यते 
प्रस्तुतः स दिधा चाच प्रथमं त्वलुलानतः ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्चषवा(रे तेनोक्ते पञ्चातन्छत््यवश्चणातं | 

तथ्ाऽनुलानमाहेद्ं सर्विण्त्य्य च सगतिः ॥१९॥ 
लत्सप्रयष्गज नाम) प्रत्यक्षमिति साषितम् ) 

व क ५ * ९ 

ततेन्द्रियाथसबन्धमेदो म परसाथेतः ॥ २० ॥ 
` कार्पतः सेप्रथागस्तु स्वप्मदाबाप च्यते । 

तदतद्यागजन्यस्थ(४) एवे मागस्तेन दुरखुमः ॥ २१॥ 

मिथ्यात्व यदु द्िधंवाक्तं नान्यथेत्यन्च चोच्यते । 
सर्वस्यैव च भिथ्ात्वे किं विरिष्याऽभिधीयते(५)२२॥ 

यमपहत्य निविषयक्नानाऽचपपन्तेः ज्ञानमपहबते, तेनाथापहूषो द्वय 

साघारणत्वातु , ज्ञ।नाऽपहवस्य च तन्मूखकस्य तन्निराकरणनैव नि 
राफरणसिद्धेस्तदेव निराक्रियत दति ॥ १७ ॥ १६ ॥ 

भाष्यकारेण प्रमाणच्यक्तेपरीक्चाद्रारेण बाद्याऽपहवेा निराकृतः न 
ठु प्रमेयपेक्चाद्वास, तत्र कारणमाह बाह्याय॑ति साद्धंन । प्रमाणबलेनेव 

बाह्या म्यचरूथापिते यदिद्मवयविनोऽवयवातिरेकेणाऽनुपलश्ेः 
परमाणुनां चाऽदीन्द्रियत्वान्न बाहो प्र्यं खम्मकति चोद्यं, तत् प्रमा 
णबलेनेव निरस्तं भवतीति भमाणवद्ेनेव परीक्षितुं युक्तमिति 1 धमा. 
णस्थो इप्यपहघो द्विविध त्याह प्रस्वुत पति । 

। माष्यतारपयसाह ततता त्यल्तन ( का पुनरस्य सगतिः, तांद्रधा 

दृश्चीयाति अस्मेत्यभिवौयते ऽन्तेन । पारमार्थिकं तत्छप्रयोगजस्वं म क्र 
चिदस्ति, कादपनिक्ं स्वाभासेऽपि विध्यते, तदापि नाऽतत्तशप्रयोगज्ञ 
स्यात् । तथा सत्यमिथ्वाविनागो ऽ्वयुक्तः, सर्वस्य मिथ्यात्वादिति 
पूबोक्ताक्षेपेण सङ्गतिरिति ॥ १७ ॥ ९२ ॥ 

( १) बाह्याथापहे, द्वतमेकार्स्येति पाठः । ` 
{ २) परपयक्षवाधने चोक्ते इति पा, . (३) नाल्यदिति पाठान्तरम् । 



स्तम्मादि प्रत्ययो मिथ्या प्रत्यचत्वात्तथा हि यः} 
प्रत्ययः स दषा इष्टः स्वप्नादिप्रल्ययो यथा।॥ २३॥ 
"सिद्धसाधनभाचोंऽछे दछान्तानाव एव च । 
मा. भूतामेव छच्दशच च्थर्थोऽशेषप्रसाधने ॥ २४ ॥ 
स्थे एवेति तेनाच्च जाग्रदूवुद्धिपरि्रहः' । 
स्वांशाभ्युपगमाचापि बाह्यग्राद्यनिवारणम् ॥९५॥ 
प्रत्ययस्येति साध्यांशाव्यासहेतुनिद रनम् । ` 
देतश्चोपनयेनाच्र जाप्रतोऽपीति द्वितः ॥९६॥ 

भाष्योक्तमनुमानमनुपस्यस्यति स्तम्भादिति ॥ २६ ॥ 
भाष्ये सर्वक्ान्द! स्वप्नादिप्रस्ययानपि पश्चीक सेतीति रक्ष्यते, स. 

त्कथ स्तम्मादि प्रत्यय इस्युच्यते, तत्राह सिद्धसाधनेति खद्धेन । तेष्वपि 
हि पक्षोकृतेषु तस्मिन्न्चे सिद्धसाधनता दष्टान्ताभावश्च स्याताम् । 
पवश्चष्दश्य नोपपद्यत । स हि येन सम्बध्यते तस्परतियोगिन व्यवचिलुः 
नत्ति | साकदयधचनश्च सवेशाष्द इति तत्सबन्ध्येवक्राष्दो वैकदेयन्यव ` 
च्छद्ाथंः । तेन जाप्रदयुष्धिपाश्य्रहा्थैः पव शन्दः । च क दिचदेव प्रत्ययो 
निराछस्बनः किः तु सवे पयेति। 

` पवं सवशन्द् विक्ञेषपर् व्यवस्थाप्य धमेवस्नमपि निराखम्यनप- 
दं बाह्या ऽनालस्बनत्वेन व्यवर्थापनीयम्, अन्यथा चौोद्धस्य स्वाऽभ्यु- 
पगतस्वां शालम्बनत्वविघातादिति आद् स्वरिति ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

प्रस्ययस्येतति भाष्याथमाह प्रत्ययस्येति । 

ननु भाष्ये न कथिद्धेतुरुक्तः, यस्य (१)व्यासिनिर्दिश्वेतेत्यत आह 
देरिति । उपनयो नामोद्ाहस्णोपद दित साभ्यनियतस्य हेतोः साध्यध- 
मैष्युपस्षहारः, तदिह "प्रस्पयस्य दी"त्यादिनोकदाहरणीयस्य प्रत्यय 

स्य निरालम्बनत्वे नियमं दश्चीचिस्का “जाग्रतोऽपीश्त्यादिना जाग्र 
दुवुद्धीवुपस्छहारः कृतः, तदेव भ्रत्ययस्ं हेतुसक्तं मवति । नाचदयं पञ्च- 
स्येव दे तुनिर्देषटव्यः। उद्।हर्णापनयनिगभनेसपि द्यविकरमेव साधने, 
नेगमन च (-तस्मास्सऽपीःस्यनन दाद्धात्तामेति ॥२६॥ 



विपश्चामावतश्चान्न व्यतिरेको न कथ्यते । 
[व (१ ख ६ 

सामान्यस्य च हेतुश्वातकस्मास्प्तेकदे शता ॥२७॥ 

इति पू्ैपक्षभाष्यव्याल्या । 
च्च 

'जाग्रञ्ज्ञान(१) षिक्चेषोऽयथे यतः सुषदसिनेथयः। 
घाष्यालम्बनसबन्धो न प्रसिद्धः परं प्रति ॥२८॥ 

तस्माद्यद्भाष्यकारेण दत्तसुत्तरमच्र तु । 
विकल्पसमता वा स्थाद्ेघभ्यसमताऽपि वा ॥२९॥ 
हुष्टस्वास्पूषं पक्षस्य जाल्युक्तिः केश्िदाञअ्ता । 
प्रतिज्ञादोषम्धाहुः के चिश्वत्यक्षबाधनम् ॥३०॥ 

ननु याक्नरालमस्बनं न मवति तच्पस्ययो न मवकत्तीति पविपक्षाद्यति 
रेकः फि नोक्तः, अत काह विपक्षेति । न हि निरारम्बनक्ष(नमाघ्रवादिनां 
तद्तिर्कतमस्ति तस्व, तदृभावददिव तत्र हेतोश्पञ्रत्त+ कि ध्यतिरेक- 
कथननेति । ननु प्रत्ययो निराङम्बनः प्रव्ययत्वादिव्युक्ते प्रतिक्षाथैक- 
देश्रता हेतोः स्यादत साह सामान्यस्येति ॥ २७ ॥ 

५स्तम्म इति जाग्रतो बुद्धिः खुपरिनेश्चिता कथं चिपर्यष्यती"ति 
सिद्धान्तभाष्ये, तदाक्षिपति जध्रज्जान इति छयेन । योऽयं स्वप्ता. 
दिभ्यो जाग्रज्जञानस्य खारुस्बनत्वसाधनाय सुपाशगेश्चयदरूपो विशि. 
षोऽसिदितः, स यस्मात्सारुम्बनत्वग्यात्ततया परेषाम्तिद्धः तस्मा- 
दविकद्पसमा वेधस्यसमा वा जातिरिये, प्रत्ययत्वे तुव्येऽयि यथा क्कि 
चित्पुपीरानश्ित कि चिन्नः तथा कि चिकिरयलम्बन कि चित्साल- 
स्बनं माविष्यत्तीति विकरपसमा, यदि भरव्ययत्वेन साधम्याक्षेरालम्च. 
नत्व सुपरिनिश्चितत्वेन वैधम्यीन्निरारम्बनत्वं न स्यादिति वेधस्यस 
मा, तदेतज्ञा(र)व्युत्तर न साधनाभ्रेति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

तज केषांचिन्मतेन खमाधच्चे दुध्लदिति । स्वमत आह प्रत्त । नेदं 
सपरिनिश्चितस्वे लिङ्गत्वेनोच्यते, किं तु खुपरिनिशितरूपा जायतः 
परस्यक्षादिरूप। बुद्धिबह्यं सुपरिनिश्ितं व्यवस्थापयन्ती तद्भावध्र. 



चाक््यामो यदि विस्पष्ट स्वांशाग्राद्यतिवारणम् । 
तदा ते छ्युद्ध एव स्थास्पत्नो ग्राद्यनिवारणः ॥३९१॥ 
प्रल्श्चादश्च विषयो बाह्य एवाऽवति्टते(१) 
तलिषेघक्ुतस्तस्य तै मवेत् पक्षवाघनम् ॥३२॥ 
सुनिश्चयेन चैतेषां बाघकप्रत्ययादृते । ̀  . 
प्रमाणामासता नास्तीव्यततस्मात्कथ्यते चलस् ॥३६। 

दुष्टज्ञानगरहीताथप्रतिषेधो हि युल्खते। ` 
गृहातमाच्चवाचे तु स्वपक्षोऽपि न सिध्यति ॥३४॥ 
अग्राद्यत्वाच्च मदेन चिक्षोषणविष्ोष्ययोः । 
अं प्रासदडामथयत्व वा वाच्यभन्यततरस्य चा ।३५॥ 

वक्छश्राज्रा्य यञ्ज्ञान 1चद्राषण्चच्चन्ययाः 

तिश्लां चाघत इति । प्रलयक्षद्रहणं सप्रमाणोपलश्चणा्थे,. सवोणि 1 
चाद्या दयवस्थापयन्तोति ॥ ६०॥ 

नु नीखाद्विमान्न परस्यक्षिण गृह्यते, चच्च क्ञानरूपमपि सम्भवती. 

ति नावदयं बाह्यमेवेति कथं वाद्याऽमावस्थ शपन्यक्षब्राघः, अत्त आह् 
रक्ष्याम इति । स्वांशस्य प्राह्यत्वाऽसम्भवे सिद्ध बाह्यन्राद्यनिवार्णोऽपिं 
पक्षः फङतः शुद्ध पव ब्राद्ामा्रनिषारणः. स्यादित्यस्ति तदुपस्थाप- 
कप्रस्यक्षविरोध इति ॥ ३९ ॥ । 

` यद्धा यद् स्वांशक्य ब्राह्य्वं निरस्तं तद ब्राह्यस्यैव प्रस्यक्लादिभि. | 
ग्रहणाद्राद्याऽभाचपक्च(र)स्याप्यस्त्येव प्रत्यक्षादि रोघ इत्याह प्रत्यक्षा 
देरिति ॥ ३२॥._ 

सृपरिनिश्ितत्व च साष्ये प्रत्यक्षादीनां निरारूम्बनाऽनुमानाद् ब- 
कछीयस्त्वं कथयतु न तु लिङ्कत्वेनेष्याद पुनिश्वयेनति ॥ ३३ ॥ 

` पतदेव विचुणोति दति ॥ ३४ ॥ । 
. स्वपक्चाऽसिद्छिमेच प्रपश्चयितुमारमते अप्राह्यल्वादितिं । भरत्ययसूप 

धर्िश्रादकस्य निरारसम्बनसूपधर्मग्राहकस्य च प्रत्ययस्य निरालस्ब 
नर्घात् अप्रखिद्ध चिच्येप्यततम् , अप्रसिद्धविन्नेषणत्वम् अप्रसिद्धोभयरः 
पत्वे वा पक्षदोषः स्यादिति ॥ २५ ॥ 

स्ववचनावरुद्धश्चा स्य पक्ष त्याह वक्तृपरेत्रोरिति । धर्मध्सिचिषय. 



१,७० ¬ 

तन्निरालस्बनत्येन स्वथार्याधो दयार पप ॥३६॥ 

संभवो न च भदक््य(१) विचषणवक्राष्ययाः | 

तस्ान्निरूपणं नास्ति प्रतिज्ञाथस्य छाभनम् ॥३५॥ 

निराछस्बनता नाभ न किचिद्रस्तु गस्यत। 

तेन तद्यतिरेकादौ प्रश्नो नेवापपच्यते ॥ ३८ ॥ 

यद्यषस्तु कथं स्वरमास्त्वं बौधायतुनच्छास । 

बुध्यसे घा स्वबुद्धवा स्व, कल्पिता त्वथ साध्यते(२)।२९॥ 

असतः कर्पना कीदक् क्तौ वस्तु प्रसन्यते । 

कथ मिषटम मावे चद्धसतु सोऽपीति वक्ष्यते ॥४०॥ 

तथा प्रलयथ इत्येष कमे भावाद् वा जचत् । 

आवादिषु विरोधः स्यात्कमे चर्सिद्धसाधनम् ॥*४१॥ 

प्रत्यास्थस्य हि खूपादेनिरालम्बनलतष्यते। 

अविन्ञानाल्मकत्येन किञिन्नाटम्बत शसा ॥४२॥ 

स्यापि चक्तृश्चो्ोः भ्रत्ययस्य निराङस्बनस्वेनाऽङ्गकतस्येव धमरेस्य 

धर्मिणश्च बाधादुभमथोः स्यात् स्व्ा्चिरोध इति ॥ ३६॥ 

कि च चिष्ाष्यास्प्रत्ययाद्धिशाषणस्य निसयारस्बनत्वस्याऽभेदे विशे 

षणत्वाऽनुपपात्तिः, भेदस्तु न सम्भवति, मेदप्राहिणः प्रत्ययस्य नेरा- 
छस्बनत्वार्िस्याह सम्भव इति 1 उपस्रह राति तस्मददिति ॥ ३७ ॥ 

चोदयति निरारुम्बनतेति ॥ ३८ ॥ 

परिहरति यदीति पादश्रयेण । शङ्कते कतिपतेति ॥३८॥३९॥ । 
दुषयाति असत इति । कल्पना हि ज्ञानं; न च तुच्छस्य तदिषय. 

स्वाध्नुपपर्तिरित्याह् कठुप्ताविति । चोदयति कथमिति । अभावस्वाऽ- 
चश्तुनोऽपि ज्ञानविषयत्वं रण्ामति । परिहरति वस्त्विति ॥ ४०॥ 

यश्चाय धर्मिवचनः प्रत्ययशब्दः स भावक्मकतुकर्णानामन्यतम 
वदेत् , कवैभावादिषु स्वचाग्विरोधः, कमणि स्िद्धस्राधनमित्याद तयेति 

सिद्धसाधनमेव विवृणोति प्रत्याप्यस्येति । कथमिष्यतेऽत बाह 
भनिज्ञनेति ॥ ४२ ॥ ` 



1 

कतु करणत्वे वा पच्चत्वं शब्दथोरपि । 
तन्निसयालमस्बनत्वेन पक्चाऽमावः प्रसल्यते ॥ ४३॥ 
प्रह्थास्येन च भिन्नेन वेना कश्चा्यख्स्मवः। 
प्रत्यये तन्निमित्ते वा घाघर; स्ववचनेन ते ॥ ४५ ॥ 
अथापि रूढिरूपेण प्रस्ययः स्यात्तथापि तु । 
ग्राहकं धस्तु खिद्धः नः प्रत्ययोऽन्यस्य वस्तुनः ॥*४५॥ 
तमभ्युपेख पचश्चदभ्युपेतं विरुध्यते । 
विच्तोष्यस्याऽप्रसिदिख तवाऽस्नाकमताईके ॥*४६॥ 
आत्मघ्मस्वतन्बत्वक्षल्पनेऽपि तथा मवेत् । 
न च प्रल्यथमाच्रत्वं करिच्िदश्स्यनिरूपणात् ॥ ४७ ॥ 

~ ` कतेकरणवचनत्वे तु घरमेधरनमातिपादकयेरपि शन्दयोर्चिवक्षाव 
शेन भतीतौ कक्रैकरणत्वसलम्भवात्तयोरपि निरालम्बनत्वं स्यात्| श. 
ब्दस्य च निराङ्स्बनत्वमभिधयवन्ञुनयत्वं नान्यत् । अवश्च पक्षस्यैवाऽ- 
भावः प्रतिक्(तः स्य। दित्य! ह कतल इति ॥ ४३ ॥ 

°भावादिषु पिरोधः स्यादिति यदुक्तं तष्िश्चुणोति प्रत्य ध्येनेति । 
भवि तावत् भ्रतीत्तिः प्रत्ययः, सा च वरस्वस्तरप्रकाशस्वमवित्ि उदि. 

एटमान्नैव सारस्बनः। प्रतीतेति तन्निमित्तप्रत्ययशन्दे धम्युकत्येव निरा 
लस्बनत्वस्य बाधः, तत्सालछम्बनतरैव कवैकरणयोरपि तदृद्वारेणस्ता 
रम्बनत्वात् स पव दोष शति ॥ ४४॥ 

` यदि तु रुद पव भत्ययराब्दः, तथापि स्ववाग्विरोध शध्याह 
अथापीति । कारणमाह प्रद्छमिति । भत्यययम्द् स्याऽथान्तरप्राहकवस्तु- 
वचनता ोकलिद्धेति ॥ ४५ ॥ | 

तादशं च प्रत्यय मभ्युपेस्य निशालम्बनत्वसा धनेऽभ्यु पगमविरघोऽ- 

पीरस्याद तपेति ' । इडदाश्च प्रत्ययस्तवाऽसिद्ध इत्यग्रसिद्धविशप्यता 

पश्चर्येत्या ह विक्यस्यति तव ऽन्तेन । अतादशे तु पक्षोष्ठतेऽस्माकमनत्राऽ- 
प्रसिद्धविशेष्यस्वमित्यादह अस्माकमिति ॥ ४६ ॥ 

कि चार्मधमौ वा प्रत्ययः पक्लीक्रिते, स्वतन्बो वा पूरवेत्रतः 
वास्प्रसिद्धविशष्यत्वम् , उत्तरश्न ममेत्याह भात्सषमति । न चानि. 



शब्दाऽथम्राजश्परेण यथाऽन्येषां निरूपणम् । 
' तथा च यवती न स्याद्राच्यमेदमनिच्छतः ॥ ४८ ॥ 
निराटम्बनता चापि(१) सर्वथा यदि साध्यते | 

` विशोषणाऽप्रसिद्धिश्च दान्तश न विध्यते ॥ ४९ ॥ 
केन चिचत्पकारेण निरालस्बनतोरपते । 

रलन्ञानस्य रूपादिद्चुन्वत्वात्खद्धखाधनम् ॥ ५० ॥ 
अथ बुद्धिर्थदाकारा तद्ालस्बनवारणम् । 

: खाकारस्याऽभ्युपेततवात्तद् नावा विरष्यते ॥ ५१ ॥ 
वाद्याऽनाङमस्बनत्वे ऽपि वाद्य इत्यग्रहो(२). धादे । 
स्तम्मादो नेव तदुवुद्िरित्येवं सिद्धसाधनम् ॥५२॥ 

नन्विदं सर्वस्ाधनेषु रकथं चकतुम् ; अनित्यः राञ्द् इति किमाका 
शगुणः शब्द्, क्ति चा वायकीय, इत्यपि सम्भवति । अथं तत्र शा् 
हाब्द्वाच्यं पक्षः; तदिद्ाऽपि प्रत्यवराञ्दवाच्यमात्रंः सम्मवत्येवाऽत 
सह् शब्दार्येति। न ह्यल(धार्णादू भिन्नं शब्द्।थमात्रि, साप्रान्धं भव 

तामस्तीति ॥ ४८ ॥ 
एवं घम विकल्प्य दूतः, धरमेमपि निंसयलम्बनत्वं विकल 'दूष 

यति निरारम्बनतेति । स्वप्ाद्ावपि देशकारान्तसाऽवास्थतमस्स्येव 

चाद्यम्, सन्निदिततद्दशकालस्रसगमज् तु नास्ति । तनाव्यत्त निरा- 

लम्बन न छि चिद्प्यस्तत्यिग्र्द्धविशशषणता पश्चस्य, दण(न्तस्यनच 

लाध्यविकरुतति ॥ ४९॥ 
, कथ चिन्नेराङग्बनत्वे तु सद्धलाध्रनामेत्याह केन चिदिति । रस 

ज्ञानं रसादछम्बनं रूपस्वङ्पाट्मन। न विद्यत प्वाति तद्(लम्बनत्व तन्. 

ञानस्य नास्त्येवेति लिद्धलाचनामति ॥ ५०॥ ` 
अथ यदाभास्ता ब्ुद्धिस्तस्याऽसत्वसुच्यते, ततः स्वारस्य बोध।- 

इनभ्युपगमात तदसत्व$भ्यु प्रगमावेरा घ इत्याह अथेति ॥ ५१ ॥ 

. यदि तु बाह्याऽनारृम्बनत्वं लभ्यते बाह्यं सवातिरिक्तं नालम्बते 
बुद्धिरिति, तत्रापि यदि बाह्य हस्येवमगूदणं(रे)साभ्यते, ततः सिख 
साधनमित्याह बष्ठेति ॥ ५२॥ ` । 

(१ )चेहेति पा.। .' (२) भग्र इति क्वचित् ` 



अथं स्तस्भादिरूपेण निराखम्बनतोरयते |. 
सयेद्नस्थ हछत्वात्तद्धिरोधः प्रसङ्पत्ते ॥ ५२ ॥ 
दिचन्द्रादिषु तुल्यश्चेन्नेन्द्रिधाऽप्रात्तितो हिनः) 
तन्नाऽनालम्बनोकितिः स्यान्नाऽ्थसंचिच्यमावतः॥५५)। 
स्व्ापेन्द्रिपाणां नः खंयोगसखदसत्तया , 
संवित्तौ विद्यमानापणं सद् सद्वादिका(१) स्थितिः।५५ 
भव्रतस्त्विन्द्रिधादीनान भावाद् ग्रहणाहते । 
नालम्बनत्वे(२) हेतुः स्यान्निषेधोऽतो न युज्यते ॥५६॥ 
बहि मोवाऽप्रसिडत्वात्तेनाऽनाङम्बनः मतिः | 
कथभ्वि(र)त्साध्यते नैष पल्लो हे ज्ञायते तदा(४)।५७॥ 

(७ 

यथाऽन्यवो धनाश्चक्तेना प्रसिद्धे विक्ेषणे ॥ , .. 

स्तम्भाक्केरूपेण स्वंनाखम्बनत्वे स विद्भिसोध इत्याह अयति ॥ ५३ ॥ 
चङ्क द्विच्ददिष्विति । तुदयाऽयमनाङम्बनत्वामिमतेष्वपि दिच 

गद्रादिज्ञानेषु संविद्धिसेध इति । पारेदरति नेति । द्विचन्द्रबुद्धि(रद्धिया 
ऽप्रातमथेमविद्यमानमेव चन्द्रद्धित्वं गृह्णातीति कृत्वाऽनाठस्बना, न तु 

स विच्यभावादि ति ॥ ८४७ ॥ 
 पू्वज(५)दुक्तिरजतसंत्रेदनेऽर्पाडशमेवाऽनाकम्बनत्वं न संविद्म(- 
वास्या सखवैत्रेति ॥ ५५ ॥ 

भवन्मते स्विन्द्रियादीनामभावात्तदूपश्रहणमेव तद्ाछम्बनस्व, त. 
निषेधे च स्फुर पच तद्धराघ ईदत्याह् मवत इति ॥ ५६ ॥ 

बाद्याऽनारस्बनत्वे बाय दस्यत्रहणे सिद्धसाधनमुक्तम् , अथ यद्र. 

तुता बाह्य तदनालम्बनत्व साध्यते, तत्ता$प्रसिद्धविक्षषणः पक्षः 

स्याद्, वहिमावरूपस्याऽथस्य भवतामप्रासिद्धत्वान्त द्विशिष्टेन निरा- 
| ̂> काव 

छम्बनस्वेन विष्टः प्रत्यया न साधायतु शक्यत श्ट्याह बदहिमंपिति॥५७॥ 

भनु विद्षणङप्रास्द्धद्ा तः) नेतु विद्यबणावश्चषणाऽग्रास्तद्धर्त 

( १ ) संदसदुप्राह्यनास्थितेति पौ । ( २.) नारमभ्बनत्बदेतुरिति पा, 1 



१७४ 

पत्तसिदडिस्तथेव स्या(१)दविकश्ेषणविक्तोषणे(२) ॥५८॥ 
नाऽप्रसखिद्धे पद्यं हि बाक्याथेः संप्रतीयते। 
लत्पूवकत्वालपष्छचच वाक्याथः स्थापयष्थत ॥५९॥ 

पयुदास निषेधे चा व्यतिरिक्तस्य वस्तुनः 
प्रमेयत्वाद्यमेदेन जगतः (सडसाधनम् ॥ ६० ॥ 
यदि चाऽत्यन्तमेदेन(३) निराछम्बनतोच्यते 
कथचिच्चदिरुद्धयेत प्रक् पक्चः कटिपतेन ते.॥६१९॥ 
वस्त्वाद्याकारतस्ापि जर्निराम्बनेष्यते | 

& भ, 

ग्ररकाचेदभिन्त्वं चदाक्तिमेदो विरुध्यते ॥ ६२॥ 

आहू यथेति ॥ ५८ ॥ 

कथमन्यबाधन।ऽशक्तिरत आदह नाऽपरिद्ध इति । बहिभावादिपदाथ 
विषो हि पश्चः, स वाकयाथंङूपत्वाद् प्रसिद्धेषु पदार्थेन ज्ञायत 
इति भ्यतिरिक्तानाकम्बनत्वं च साघयता यदि पयुंदासाङ्गाकरणेना 
इव्यतिरिकमालम्बत इति साध्यते, यदि वां प्रतिषधऽङ्धीकरणेन 

व्यतिरिक्तं नालमस्बते इति साध्यत (४)दचा$ऽपि प्सद्धक्ताधनः प्रमेयत्व 

ङ्पेण सर्व॑स्य सर्वस्मादव्यतिरेकादित्याह पयुदास इति ॥ ६० ॥ । 

वयतिरेक्तत्व च यद्याटयन्तक, ' तथाप तस्य काचदप्यभवात् 

तदनाङम्बनत्वे सि द्धखाधनमेवेर्याह् यदि चेति । सिद्ध साधनमित्यती 
तेनाऽन्वय इति । यदितु कथं चिद्धिन्ने नारूम्बत इव्युच्यते, `ततः 

प्रमेयाकारस्य नीका; प्रमाणाकारस्य च संचिदूपस्य कारट्पनिकभेदा 
ऽभ्युपगमातद्विखुदधः पश्च स्याह कथं चिदिति ॥ ६१ ॥ | 

अन्यथा सिद्धसाधनं दशयति वह्तिवति । बुदधःह्यंलाधारणेन संवि. 
दूपेणा$येमाम्बते) स्यीमादिखाधारणेन तु अडङ्पेण वस्स्वाकरेणाऽ 

, नाङ्छम्बनेवेति । यदि त॒ ब्रह्ममेव पक्षीकृत्य भ्राहकावभेन्नामितिः सा 
` ध्यते, तथापि काल्पनिकाषाक्तेमेदाऽभ्युपगमेन विरोधः; प्रमेयत्वा. 
सेदाच्च सिद्धसाघनामेद्यननिप्रायेणाह भादकदिति ॥ ६२ ॥ 

~ 

ति पाकान्तरम्। ` (२ ) विक्षषेण, बिरषणे ईति.पा, । 



` निराखम्बनबुश्च यद्य॒स्पस्तिः प्रसाध्यते। 
र्टत्वार्सष्यतेऽस्मानिबाद्यभ्राद्यविवर्जिला ॥६३॥ 
सम्यक्त्वे पुनरेतस्यास्त्वं नेच्छसि कथश्चन | ` 
आत्मांशोऽवंसिता दयेषा शगतृष्णादि बुद्धिवत् ॥६२॥ 
व्चेन्नादिप्रत्ययानां च निरालस्बनता यदि। 
धभेभुता न गृद्यत साधनो स्थितया(१) धिया ॥६९॥ 
ततो विषयनानात्वात् प्रतियोगभ्यनिराकृता । ` 
रूपात् सारूम्बनपासिः सतो कन निषायेतेः ॥ ६६ ॥ 

याद् प्र्ययक्ाब्दाऽपे ब्रस्ययत्शेन गुह्यते । 

साविर्याङम्बनत्वेन वायते, सिद्धसाधनम् |॥ ६७ ॥ 
वुदुध्युत्पादनद्याक्तच्चद्रापा, साध्य न सध्याति | 

यदि तु सवेप्रकाराऽस्तम्भवाश्निरालम्बनवुदुध्युत्पन्तिमात्रमेव चि 
कषित, तदस्तु नाम, खा तु बुद्धिब्न्राह्यवजिता मिथ्याभूतेन्येता. 
वदस्माभिर्च्यत त्याह निराखम्बनेति ॥ ६३ ॥ 

त्वयाऽपि नाऽस्य।; सम्यकत्वमथान्तरालस्बनत्धमिष्यते, बुद्यन्त- 
रवदियमपि स्वांश्ञपयंवसायिन्येव, अन्यथा तञ्ञव हेतुरनेकान्तिकः स्या- 
दित्याह सम्यक्त्वामिति ॥ ६४ ॥ 

कि च, भवदोयस्ताधनोच्थिताऽजमानवुद्धिरिये, साऽप्यात्माश्चाप- 
येवसाचिन्येवेति तया प्रत्ययान्तराणां घमेतया निराङम्बनत्व न गृही. 
तित्ति प्रतियोभेभृतेन चिराकम्बनस्वेनाऽनिराकङृता सती स्वरस 
भराता सारुम्बनता न केन चिद्धारिता स्यादिस्याह चेत्रेति द्वयेन॥६५॥६६॥ 

यदि धर्मंचचनेन भत्यय्तब्देन स्वरूपपरेण पतययकाब्दमेष पक्षी. 
छृव्य तत्सीवरया टस्बनत्वं स्तम्भादीनां वार्यते, प्रत्ययश्चब्दो निराल- 
म्बन; न किं चिदवलम्बते, न किं चिज्ानाति, ततः सिद्धसाधनम्, 
अचेतनत्ात्तस्येत्याह यदीति ॥ ६७ ॥ । 

यदित बुद्धदत्पादकत्वं निरालम्बनत्व(२)वचनत्वं, तथा सत्य. 

शानास्सिद्धिः स।ध्यधमिणोने स्यादित्याह वुर्धाति । कारणमाह साधन- 
स्येति । न हि धा्मनिदेशकस्य प्रल्ययराब्दस्याऽबोधकत्वे साधनप्रयोगः 
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साधनस्य प्रयोगोऽज् बोधकत्वात्िनानते। 8८ ॥ 
[ब (क म वकृत । 

धर चाऽभिघारऽस्त्यस्षवन्धाहते मेदाच नास्त्यसौ । 
न श्वासौ तद्धतं मेदं वोधयन्त्या धिया पिना ॥६९॥ 
प्राहिनकेनौ ऽग्रहीते च वाकयस्यावयवे पृथक् | 
पक्षे हेलौ च द्टान्ते वादिनि प्रतिवादिनि ॥ ७०॥ 
साधनस्याऽप्रघोगः स्थादभ्युपेत्योप्यते या । 
पुवोऽभ्थुपगसमेनंव प्रतिज्ञा बाध्यते(१)ततः;' ॥५७१॥ 

` (धघन्नोऽधनमांदिभेदे च बाऽसिद्धे परमाधेतः । 
क्िष्था्सनोख पर्मादरूपदृक्रो ऽवकल्पते ॥ ७२ ॥ 

 तदनुषछानता बुद्धारष्टो भद्" स्फुट चतः 

¦ खुत्रान्तरेऽभ्युपेतत्वाद्ववेदाग सबाधनम् ॥ ७३ ॥ 
 सलोकप्रसिच्या च पक्चवाघोऽच्र ते धुवम् । 
करत्लसाघनवुदद्धिश्च यदि भिष्येष्यतते ततः | ७५४ ॥ 

सम्भवात ॥ ६८ ॥ 

पवारस्युपगमवरद्धश्धाऽय पक्ष दत्याहुन प्ति भरयण । साधन 

चाक्यगताना छन्डानां तद्वाच्याना च मथा सद सम्बन्ध, त्थामा 

दतनकना च साधना ऽवयचतद्वाच्यपक्षादिषादिप्रतिचादिषिषयं यत् 

शान, तस्य सारम्बनत्वमङ्गीकृत्य साधनं प्रयोक्तव्यं, तवङ्गाकरणे च 
तनव प्रातज्ञा षध्यतात्ते ॥ ६९. ॥ ७१ ॥ । 
„ कष, धमाऽधमापदशायुमितवुद्धा इयिप्रायेरद्धोऽयं बष्याप 

हषः, न ह्यनभिपरेते धमाददिमेदे तवुपदेशोऽयुष्ठानमवकदपत इत्याह 
धमाइ्धरमति भद्ाइन्ततं । शाष्यात्ममोश्च असद भद्श्व्यसुषङ्धः ॥ सश्च 

देष बह्यसरद्धावः, स घमसमाद्याते सन्न बुद्धेनोक्तः, तेनापि बाधः 
पक्षस्येत्याह स्फुटमिति ॥ ७२ ॥ ७३॥ „“ , 

सव्टाकभ्रासदह्धक्य बाह्यस्याङ्पहबस्तनेव बध्यत दद्याहु सर्वेति । 
[किच व्वद्ायसाधनगतपदाथवाक्याथेक्ञानार्ना सवषां (मभ्यातव सवं 
स्य.साघतस्याऽमवीा यथष्र पक्षादन्युनत्व घा दशाक्य वक्तुपमस्याह “ 
कत्स्नेति.॥ ७8 ॥ 

---~-~~----------------------_ + 
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सवीऽमाचो यथेष्टं वा न्यूनता वाऽचिधीयते(१) । 
` तेषां सारुम्बनत्वे वा तेरतैकान्तिक्तो मचत्(२) ॥७५॥ 
तदन्यस्य चतिज्ञा चत्तद्न्यत्रत्पयो सषा) 
तन्मिभ्यात्वप्रसङ्के च सवै पूवं न सिध्यति ॥ ७६ ॥ 
स्तस्मादिसाधनक्ञानसेदोा न हि यथा मवेत् । 
याचद्याचत्पतिज्ञेयं तदन्यस्य परत्तीयते(३) ॥ ७७ ॥ 
ताचनत्ताचत्परेषां स्यान्मिथ्यात्छादन्ययाघनस । 
विर्द्धाऽव्यमिचारित्वं खाधो वाऽप्यनुमनतः; ॥७८॥ 
इत्थं सवषु पक्षेषु वक्तव्यं प्रतिसाधनम् । 
वाह्याऽथोरम्बना बुद्धिरिति सम्यक्तु च धीरिचम् ७९ 
घाधकाऽपेत्तवुद्धित्वाद्यथा स्वम्रादिषाघयीः। 
साऽपि मिथ्येति चद् बात 'स्वञ्नादीनामवाधनात््८० 

भ 
आमभ्यात्व.तरव हतुरनकान्तकः सयाद्त्याह् तषामत्ति ॥ छप ॥ 

शङ्कते तदन्यस्येति । दुषयति तदन्येति । ततः फिमित्याह तन्मिथ्यालेति । 
अन्यत्वन्राहिप्रस्ययमिष्यात्वे हि खव साधने सिध्यतीति ॥ ७६ ॥ 

कैथ न सध्यतात्यत भाह स्तम्मति। अन्यत्वज्चानाोमथ्यार्ष हि अः 

न्यत्वं न श्यात्, तदभावे च स्तम्भादिक्लानवदेव साधनत्वज्ञानस्यापि 

भिथ्यात्वात्क्षाधनाऽक्तिद्धिरिति । यदि तु तद्न्यस्वघ्राहिभ्रस्ययत्यति 
रिक्तः प्रत्ययः पक्चीक्रियते, ततस्तद्चतिरेकश्राहिष्रदययस्य मिथ्यात्वा 
त्सवेस्य पृवस्याऽस्िद्धेः, पतं सत; परमपि वक्तव्यमित्याह यवदित्ति । 

ये चेमे प्रथमपक्चात्पभ्रति तदन्यभ्रतिश्चादिष्थिः पश्चा दक्िताः, तेषु 
सर्वेष विसद्धाऽब्यभिचारित्व हेतोरतुमानवाधो वा प्रतिक्च(याः स्यादि 
स्याह विरुद्धेति ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
` कथमित्याह इत्थमिति । तदेव दशयि बाह्यान्यैति । षबाह्याथाखम्बना 

बुद्धि" रित्यस्माद्वाक्याद्या बुद्धिः, सा समीचीना, बाधक।ऽपतनरुद्धत्वा 
त्, स्वघ्नादीनां या बाधिका धीजात्रह्णीस्तद्धादेति । राङ्गतं साऽवति। 

ततश्च साध्यवेकस्यमिति । दूषयति स्प्रादीनामिति पादन्रयेण । दोषान्त 

( नस्वाश्चभिधीयते इति पा, । ( २ ) घनेकान्तिकं। भवेदिति पा, । 
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न स्यात्(१) साघम्यरष्टान्तो भवतः साधनेऽधुनाः । 

विज्ञानाऽस्तिस्वसिन्नत्वक्षणिकत्वादिषीस्तथा। ८९ ॥ 

सम्यक् चेदभ्युपेयेत तदाऽनेकान्तिको भवेत्| 
तन्निथ्याऽभ्युपपत्तो च पक्षवाधः प्रसज्यते ॥८२॥ 

तथा च बद्सुक्तादिव्यवस्था न प्रकर्पते । 
तततश्च मोक्षयल्लस्य वैफर्य वः प्रसज्यते ॥ ८२ ॥ 
+विकल्पोत्पद्यमाना च ज्ञानादस्तिस्वादिधी्वदि । 
सषा, न च टषछाऽञ्च प्रमाणान्तरतो गतिः ॥८४॥ 
प्रमाणाऽमावतस्तेन ज्ञानाऽस्तित्वादि दरुमम)! 
(संवे चाप्यस्मदादीनां भिधया ज्ञानं विकस्पनात् ८५. 
सात्तिष्यविप्रकृष्टत्वे सरवासन्वे(२) च देने । 
भिथ्याज्ञानाऽचिदेषे ऽपि सांख्यादिपरिवजंनात् ॥८६॥ 

-योद्धदद्रौन एकस्मिन् पक्षपातो न युस्ते ।. 

रमाह विनेति । अथ साऽपि मिथ्येत्युच्यते, ततः पक्षाकृतस्य क्ानस्य 
तद्विशेषणानां च भेदादीनाममावः स्यादित्याह तम्मि्येति॥ ७९ ॥ <२॥ 

मेदाऽभावे च नित्यैकज्ञानवादिनामिव भवतामपि बद्धमुक्तम्यव 
स्थाऽनुपपत्तिरिच्याष् तथा चेति । पे च सुक्तस्यापि बद्धादसिन्नस्य तद्ध 
देव दन्धाऽपरित्यागान्मोक्षयल्लोऽपि विफरः स्यादित्याह तेति ॥८३॥ 

यदितुन क्लानानां मिथ्यात्वं किं तु स्िकल्पकश्ञानानामेव, तेन 
क्ञानास्तित्वादि धीरपि यदि विकद्पः स्यात्ततो मिथ्या श्यात्, सातु 
निर्धिकाक्पिकेति, तत्राह विकत्येति सद्धन ।` साकस्पकाटप्रमाणान्तरं 
निर्विकल्पकं, न तेन क्षणिकत्वाच्यवगन्तुं काक्याभरेति । फं च, स्ेभ्वेषु 
तभ््राथेषु सचिकटपकस्वादर्माकं क्षानं मिथ्येवं, न चन्दरियसरनिभ्यसं- 
निधिकृतोऽथसदसत्वज्तो वा विशेषोऽस्ति, सर्वस्य मिथ्यात्वात् । 
पवं च सांख्यादि तन्त्रासद्धान्तपरित्यागेन बौद्धासैद्धान्ते पक्षपातो न 
युक्तं इत्याह सर्वेमिति येन । 

स्वप्नादिषु मिथ्यास्ं बाधनियतं दष्ट, तदभावान्न जाग्रज्नेषु 
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श्ुषात्व याद् बुद्धः स्याद्राधः एक नांप्लमञ्चने।॥८७॥ 

बाघाद्धिनाऽपि तचेत्स्याद्कयक्स्था न परक्षर्पते । 
प्रतियोगिनि दष्टे च जाग्रञ्ज्ञाने शषा मवेत् ॥८८॥ 
स्वद्रादिबुद्धिरस्माक तव भेदोऽपि किंङ्करतः । 
न चान्यत् प्रतियोग्यस्ति जाग्रञ्ज्ञानस्थ रोभनम्८२॥ 

यदश्तैनेन भिथयात्वं स्तस्मादिप्रत्ययो व्रजेत् । 
स्वप्रादिप्रतियोगित्वं सर्वलोक प्रसिडितः ॥ ९० ॥ 

८ © ५ 

` तदीयघमेवेधम्याह्ाधकप्रत्ययो चथा । 
योगिनां जायते बुद्धिवाधिक्ा प्रतियोगिनी ॥९१॥ 

[क ® ६4 [कप 

जाग्रत्स्तम्मादिबुद्धीनां तत्त स्वम्रादितुल्यतता ! 
4 | ५ 9 

प्राप्ाना तोश्रथस्था च सवब्राण्श्त्ताभ्राप॥ २२॥ 

तत्स्यादिव्याह (१)मृषाल्वमिति । तदभावेऽपि चर्मिथ्यात्वं स्यात्ततः 

क्षणिकत्वादेश्चानानामपि मिध्याल्घाच्छ एव दोष इत्याह बाधादिति । कि 
च, स्वतः परम््णस्य प्रमाणभूततप्रतियोगेज्ञानायीनं शुषात्वं, तव तु 
सवीमिथ्यात्वादिदं चाधकभिदे ब।भ्यभिति भवः किञकृतः, तदभावाच्च 
न स्वप्नग्रत्ययस्य मिथ्यात्वं स्यादित्याह प्रतियोणेनीति । 

नद मा तावत्सिष्यतु स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्यात्वं जात्रज्ज्ञानस्य रक 
न भवत्यत शाह न चन्यदिति । शोभनम्, प्रमाणमित्यथः। तव्भावान्न 
मिथ्यात्वप्निति । सम्यक्त्वं वा कथं, येन मिथ्यात्वं न स्या(२)दत आद 

स्वप्नादीति । स्षप्नादिभ्रतियोगीत्वं जाग्रजशानस्य खर्वलेकम्र सिद्धम् । 
तदीयधर्मधैघम्यांदवाध्यत्वादित्यथैः । न ह्यबाध्यस्व मिथ्यात्वं भवति, 

यथा स्पावादुत्थितस्य साक्षाद्वाधक्त नेतदेवमिति ज्ञाने, तथाऽन्या 
अपि जाग्रद्धिथः स्वप्नगौ ताथेविपर्सतं गह्ञन्त्यः स्वप्नश्रतियोभिन्यो 
भवन्तीत्ति । 

त्बोदयति योगिनामिति । योगिक्ञानेनेव जाग्रज्ञश्चानानां बाध्यत्वात् 

अकषाध्यत्वदेतुरासिद्ध इति । नञ कात्तिपयानां योगिनां कने(३) कथं 

सर्वरोकलसिद्ध स्य . जाग्रज्छ्ानकष्य बाप्यत्वम् , अत अह प्राप्तानामिति ! 

------------~ 

८ १) मिभ्याल्वभिति दति प° । 

(९) येन प्रतिभोगित्वे न स्यादिति, येन स्वप्नप्र ता नस्यष्ठिततिवा 



घाधोऽयं भविता तैन सिद्धा सप्रतियोगित्ा । 

हद जन्मानि केषाचिन्न ताचदुपलभ्धते ॥ ९३॥ 
योज्यवस्थागत्तानां तु न विद्मः किं भविष्यति) 

के अ, 

योगिनां चाऽस्मदीयानं() त्वहुक्तप्रतिपगिनी ॥९४॥ 
स्वदुक्तिविपरीता वा वाधबुद्धिभविष्यति । 

हदट्त्व योगिबुद्धानां इ ्टान्तो न तवाऽस्ति च(२)।९५ 

टटटान्तस्त्वस्मदादीनां यो गृर्हातः सख चिद्ते। 

अथ स्तम्मादहिवबुडधनां वदेत् सप्रतियोगिताम् ॥२६॥ 
1ध्यत्वं चाऽपि(३) बुद्धित्वान्स्गत्तेष्णादिबुद्धिवत्। 

हृष्टं सपरतियोगिस्ं समतृष्णादिवबुद्धिभिः ॥ ९७ ॥ 
तदात्मना च(४) काध्यत्व ग्रह्याऽन्तरलाऽपि च। 

। धककेखा प्यनेकान्तस्तदृन्यत्वे च पूववत् ॥ ९८ ॥ 

परि्रति ष्देति । नास्त्यत्र प्रमाणाप्रेलययः । तद्भावेऽपि चवुच्येत, 

तदस्माकमपि शक्यं, स्वाच्छन्यनियामकाऽभावादित्याद् योगिनामिति । 

प्रतियोगिनी श्ुक्तिास्थिभिति, विपरसता नेद् रजतामेति, वदनयोरन्य. 

तर(५)विधोपनिपातिनी त्वदुक्त (है)बाद्याऽपहववाधिकाऽस्मयोगिना- 
मस्ति बुद्धिरिति । 

यद्ध, नाऽवयोस्तुस्यत्व मचत, योगिनां बाघकक्ञानसलद्धावे तव 
इष्ठान्तो नास्ति, ममतु बाह्यत्वे(ज)ोयोगिनां र्थ्यापुरुषस्येव दछ्टान्तक्य 

छामात्सम्भवस्यनुमानाभमत्याह दैदुक्त्े इति । शङ्कते अयति । ममाऽप्य 
सत्येवाऽनुमानमिति । निराकरोति (८)षटमिति । सत्यबुद्धनिमपि पि 
थ्याबुद्धि(भिः सप्रतियोगित्वमा्नमर्त्येव, मिथ्याक्ञ(नतदुग्राह्मयोश्च बाधे 
सम्यरक्ञानतदृग्राद्ययोरपि क्ञानत्वेन प्राह्यत्वेन च ताभ्यामभदात्तना 
त्मनाऽस्त्येव बाध्यत्वमिति । बाघक्रामिमतेश्च योगेज्ञानेरनेकार्तिको 
हेतुरित्याह बाधकैरिति । तद्न्यविश्चेषणे च पूचंवहोष त्य।ह तदन्यत्वे 
इति.॥ ८७ ॥ ९८ ॥ ------------------ 

८ १) अस्मदादीनामिति पा, । (२) हेति पा. । 
(३ ) बाह्यत्वं चापीति पा. । ( ४) तद्रूपेण चेति पा. । 

५ ) अन्यत्तरविधेयनिपातिनीति पा० । ( ६ ) त्वदुक्तवाधिकेति पा* । 



(मिथ्याधी प्रतियोगित्वं स्वस्रादाविव ते भवेत् । 
रागादिक्षययोभित्वानिभित्ताऽधिगतिस्तथा ॥ ९९ ॥ 
यावान्विहोष इष्टशचेत् सवाऽ(९)मावाद्धिरुदता' । 
महाजनस्य वा बाधादिदानीं बाधदुद्धिवत् ॥९००॥ 
वाच्योऽनुमानक्ाधो वा यदि वा प्रतिसाधनम् । 
पूवेसाधनदोषाश्च सन्षेयास्तस्य चाऽ्धुना ॥१०१॥ 
साध्याऽमेद्ाद्बाच्यत्वाद्धेतोर्नो मयसिद्धता । 
प्रययत्व च सामान्यं सिन्नाऽचिन्नं न बिद्यते ॥२१०२॥ 
भवतोऽत्यन्तांभन्नं च मत्पच्तेऽयि(२) कथश्चन । 

विशेषविरुदधश्चाऽय हेतुः, तद्धर्मैविक्ोषविपर्ययसाधनत्वाक्त्याह 
मिध्यार्धति खाद्धेन । स्वप्नवुदधे(रर्मिथ्याभूतया रागदेषयुक्तया योगि. 
जाग्रद्बुद्धया सप्रातियोशेत्वं दृष्टमिति जाच्रदबुद्धीनामपि ताददयेव 
बुद्धा सभ्राततियोगित्वं साधनपि(७)मिति “प्रतियोगिनी योगिनामधि- 
गतिरमिध्या, सागादिक्षयनेभित्ता, योगितवनिमित्ता"दतति यावान्विोषो 
खष्स्तस्य सवस्य बाधा(५)दिश्चषचिषुदधो देत रिति । 

सप्रातिसाघनश्याऽ्य हेतुःप्रतिक्ता वाभ्नुमानाविरद्धेत्यादह मदाजनस्येति 
निसरम्बना$नुमानदोषाश्च सवरस्याम्सस्षधया एत्याह् पूर्वेति । 

तस्य पूवं धमेधर्मिविकर्पेन दूषणमुक्तम्, अधुना दोषान्तरमुच्यत 
इत्याह तस्य चेति ॥ ९५९ ॥ १०१॥ 

कथसुच्यत इत्याह साध्याऽमेदादिति । यदि जाप्रसप्रत्ययत्वं हेतुः, तत. 
स्तस्य साध्यघर्मिणोऽनतिरेकातस्वप्नक्ञानेभ्वनसुचुततेन निरारुम्बनत्वे- 
नाऽन्वयः शाक्यते दशचैवितु, स्वप्नप्रस्ययत्वे च जाब्रहुद्धेष्वमावाद सिद्ध 
त्वाकेवाऽबाच्यम्, अनुगतं तु प्रस्ययत्वं सामान्यमुभयलसि द्धं नास्तीति । 
सामात्याञसाद्ध भपज्चयति सामान्यमिति। मिन्नाऽभिन्न भवतोऽस्िदडम्) 
अत्यन्त {मिक्न तच मम चोभयोरत्षदधमिति । 

नतु जातिरूप सामान्यमस्माभिनेप्यते, सादश््याऽन्यनिवु्विशूपं त॒ 
१ 

( 9 ) सनैबाधािरद्धतेति पा० । (२) इति पा.। 
८ ३ ) स्वप्नुद्धिदिं इति पा० । (४) साधयत्तपि देतुयोगिनामधिगतिरिति धा० 1 



१८२ न्याय 

सादव्याऽन्यनिवृ्ती च नेस्येतव् स्ाध्रयिष्यते(१) ॥ 
तस्माद्धेतुने सामान्यमस्ति सिद्धं कथोरपि । 
विश्षेषथोश्च हेतुत्वं पच्चतत्तुर्यसस्थयोः ॥ १०४ ॥ 

न स्पादन्वयद्ीनत्वादतदङमततयाऽपि च | 
न चाऽ्थहीना तदूबुद्धिरदतुत्वेन भविष्यति ॥१०५॥ 
आश्रयासिद्ध चोक्ता विकष्यस्याऽप्रसिद्धितः । 
तथा देतोर्चिखद्धत्वं द छान्ते साध्यरीनता ॥१०६॥ 
विशषणाऽप्रसिद्धल्व (२)विकल्येनैव बोधिते । 
स्वज्नाादिप्रत्थये बाह्यं सर्वधा न हि नेष्यते ॥१०७॥ 
स्वन्नालम्बनं वाद्यं देश्ाकाराऽन्पथात्मकन् । 
जन्मन्पेकच्च सिन्ने बा तथा कालान्तरेऽपि वा ॥१०८॥ 

कि न भवतीत्यत आदह सारू(दषप्येति । जत्यभवे साददयाऽमावादुम 
योर पपन्िवेक्ष्यत दति ॥ २०२ ॥ १०२॥ 

उपसहरतिं तस्मादिति । चिश्चेषयोस्तु जात्रस्मत्ययत्वस्वप्नप्रत्यय 
त्वयो ¦ पश्चसलपक्षगतयोरन्वयदहीनत्वादपश्च धमेतवाश्चाऽदेतुत्वं पू्वसंक्षिपतं 
पञ्चयति विकषेषयोरिति । नघ प्रत्ययस्वादित्युक्ते अ्यैशुन्याऽपि ताव. 

दुर्पध्ते बुद्धिः, सव हेतुभवत्वत आह नचेति । न ह्यथंश्ुन्या लिङ्ग 
बुद्धििङ्गिक्षानाय कटपत इति । विशिष्याऽक्सि द्धिकथनेनैव देतोराश्र 
याऽसिद्धिरुक्तेबरेत्याह भाश्रयेति । 
, -यच्च पूं विद्राषणाऽस्सिद्य्थेन विकस्पेन सर्वथा निराङस्बनस्वं 
क चिदप्यप्रासिद्ध मेत्युक्त, तेनेव स्वप्नग्रययस्या ऽपि तव्मावात्साध्य 
वेकर्यं, तद्वदेव जाग्रद्धियामपि सर्वथा निराङस्बनत्वाऽ्मावसाधना- 
दवेतोश्च विरुद्धत्वं युक्तमेषेत्याह तथेति । साध्ययैकस्य घ्ाधनादेव हेतो- 
विखद्धता, विशेषणस्य चा.ऽग्रसिद्धिः साधिता मवत्तीति मत्वा साभ्यः 
वेकस्यमेच प्रपञ्चयाते सप्तेति ॥ १०४ ॥ १०७ ॥ 

किमिति नेष्यते+अत आह सर्वेति । बाह्यमेव देशान्तरे कालान्तरे 
क वाऽजुभूतमव स्वप्ने. स्प्रयमाण दोषवशात्संनिष्ेतरेराकाल. 

( १) गमयिष्यते इति पा. । - (२) विशेषणा क्रसिद्यथेति पाठान्तरम् । 



\ १८३ 

तदेशो वाऽन्यदेश्छो वा स्वभ्रज्ञानस्थ गोचरः । . 
"अलात चक्रेऽखातं स्याच्दछीघ्रभ्रमणसंस्क्कतम् ॥१०९॥ 

गन्धवेनगरेऽश्राणि पू्ैटष्ट(१गृहादि च(२) |. 
पूवाऽनुभ्ूलततोय च राष्ेमतस्तोषरं तथा ॥ ११० ॥ 
खगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन(३) कल्प्धते । 
द्रव्यान्तरे विचाणं चकज्ादस्यात्मा च कारणस ११९१ 

 दाश्चशृङ्कधियो' मोण्ड्यं निषेपे शिरसोऽस्य च । 
वस्त्वन्तरे(*)रसश्चष्टः पदार्थ; दयुन्यताधियः ॥ ११२॥ 
कारणत्वे पदार्थानामसद्राक्या्क्ल्पने । 

व॒त्तयाऽवगम्यतते, अतोऽत्रापि न बाह्याऽमाव इति । नन्वनञचुभूतमपि 
कं प्चित्स्वप्नेऽवगम्यते, अत आह जन्मनीति । अनन्तरदिवसाऽनुभ् 
तस्य स्वप्ने वतेमानवद् वगमात् स्तिरेव तावत् स्वप्नक्ञानमिति नि 
शीयते । अन्यत्रापि स्म्रतित्वमव युक्तम्) तत्तश्चाऽस्मिन् जन्मनि अन- 
सुभृतस्यापि स्वप्ने रद्यम्रानस्य जन्मान्तरादावनुभवः करव्यत इति । 
` पव स्वप्नप्रस्ययस्य बाह्छारम्बनत्वं दशथित्वा जात्रद्वि्माणा 
वाद्यारस्बनस्व दश्चीयति अलिति धियोऽन्तेन । अन्यत्र विद्यमनेनेषं 
चक्रादिरूयेण विद्यमानमेवा ऽखातादिकं शीघ्रभ्रप्रणादिदोषवश्चास्सस्- 
छमवगम्यत इति । ननु शशविषाणे नास्तीति बद्धेरावाऽवभाकिन्याः 
कि बाह्यमारुम्बने ? न तावंदभावः, तस्य स्वात्तन्त्याऽभावात्, माचा 
ल्तसाधितो हि सर्वोरऽिमावः, न च शङाविषाणे नास्तीर्यश्र कं चिदेशे 
काङठे व।ऽभाचोऽवगम्यते, अतो ऽवरयमन् ज्ञानरूपस्येव मावस्यारुम्ब- 

नधभङ्गाकनत्तेन्यमरत आह मोण्बवमिति । अस्य हाशग्ध्ङ्गस्य निषधे शङ्क 
इमावक्ञाने हिरो मौण्डयमारम्बन, रिरोवातच्तेन पवाऽचयवाः 
श्ुहरूपेण परिणताः शयङ्गाऽभावास्मना ज्ञायन्ते, ततस्तद्ाश्चरयोऽभावो 
न स्वतन्त्र इति । अतोऽश्रापि बाह्याऽभाघारम्बनत्वान्न स्वाशालम्ब 

नत्घापिति । चेत्रदुन्यं गृहमिति शयन्यबुद्धस्त्िं किमारम्बनमत 
अह् षरस्न्तररिति ॥ १०८ ॥` ११२॥ 

ङ्कु्यश्चादिवाक्याथशनेऽप्यङ्कट्यच्रादिपदाथा विद्यामाना पव 

^ ८.१.) पूल्ञतमित्यपि पा = (२९) वाइति पा, 



५ © 

अत्यन्ताऽननुभरूतोऽपि बुदा योऽथः परकर्प्यते(१) 
तस्योत्पत्तौ कथाच्वित्स्युः परधिव्यद्ीनि कारणम् | 

एष प्रत्यन्चधमथ वतमानाथतेव या ॥ १९४ ॥ 
सनिक्ष्टाथश्रत्तिश्च न तु ज्ञानान्तरोष्वियम् । 
(कथसुत्पादयन् ज्ञानं तच्राऽसं श्चेत्, तो न्वियम् ११५ 

 अधस्याऽकिद्यपानस्य विन्ञानोत्पन्यश्ाक्तत। । 
की क, क ५ ¢ 

बाद्याटस्बनतायां नौ विवा दोऽधस्य संनिधिः ॥११६॥ 
यदि नास्ति, किमेवं स्यादस्मरपक्चनिवतनम् । 
(तस्माद्यद्न्यथासन्तमन्यथा प्रतिपद्यते ॥ १९७ ॥ 

पदस्रनिधिदोाषवश्ात्परस्परलरष्टतयाऽवगस्यमाना  आरम्बनपमि. 
स्याह कारणत्वमिति । । ` 

यत्तद्ये्यन्ताऽविद्यमानाऽनचुभूतप्रङृत्याद्यालम्बनं सांखया्दलां 
क्षान, तस्याऽनारम्बनत्वमेव स्याद् , बाह्याऽभाक्ादतत आह अत्यन्तेति । 

परथिव्यादिस्थुलप्रपञ्चस्य हेतुभूता खक्ष्माऽवस्थव तेः "परङुतिरुच्येत, 
तेन तद्वस्थाविदिष्टाः परथिष्यादय पएतद्ुद्धरारम्बनम्, धृकष्मत्वेन तु 
परमाणुनजानन्तस्तद्वधतिरेकेण सुकष्मरवात्ततेव प्रकृत्यादिशब्दमुपचर. 
न्तीति । ननु देशान्तरे कालान्तरे बा विद्यमानमपि बाद्यमन्न तावन्न 
विद्यते, अतः कथमालम्बनत्वमत आह् एष इति । 

खनिहितवत्तमानविषयत्वनियमो, हि प्रत्यक्षस्य धमः, न त्वामा. 
स्ानामिति। 

` शाद्ुते कथमिति चेदन्तेन । उत्पादकस्येवारस्बनत्वं तक्नाऽसतः संभ. 
वतीति । परिहरति कत इति । न ताचदुत्पादकत्वमेवालस्बनत्वम्, यद्य 
पि तथा स्यात्तथाप्याम्बनहेतुत्वमसतोऽपि क्ञानं प्रति सम्भवतीति 
दशनवबलादङ्खीक्रियत इति । नन्ववमपि सन्निहितं बाह्यमाङम्बनभृतं ना- 
स्त्येव, सत्यम्; स त्वदाषः, अस न्निदितस्यापि बाह्यस्यालम्बनत्वात्, 
तन्पात्रषिषयत्वाच्चाईऽ$वयाववादस्येत्याह बाह्येति । , 

कामेदाना निराङस्बनं ज्ञानं नास्त्येव, तथ चेह्ोकविरद्ः स्या, 
दत आह तस्मादिति पादत्रयेण ! यस्मादेवं स्त्र बाष्यमस्ति, तस्मादेष 

॥ 



-.  तक्तिरारस्षन ज्ञान'मखावारम्बनं च तत् । 
भावान्तरम नायोऽन्यो न कथिदनिरूपणान् ॥११८॥ 

. -. भवता दयमप्यतदृढुनिरूपं सहेतुकम् । 

विश्ानम्, अन्यथाच्छयुक्तिकादिरूपण सन्तमशेमन्यथान्य्जतादिरूपेण 
गह्णाति; तदेव निराखम्बनं श्वाने, न तु यदार्मादम्बन भिति । यत्तहि श 
घर नास्ति, शदे रज्ञतन भवतीस्यादिकमभावक्वानं, तस्य किमालस्चनः, 
म॒ -हाभावाख्यमस्तीत्यत भह सजमविति. । यदेवाऽन्यथाखनत्त 
मन्यथाः . परतिपद्यते तज्निरारम्बनं तदेघ ` अभावारस्बने च । पत 
दुक्तं भवति, स्वै हि घस्तु सद्सदा्मकं, तत्र शुक्तिकारजतादिक्ञानं 
श्ुक्तिकास्यं भाव श्ुक्तिकारूपेण सदूपे भावान्तरस्य रजतस्य यत्सदूपर 
स्जतङूपं तेन रूपेण गृह्णद् घान्तं भवाति । नेदं रजताभेति त्वभावक्ञानं 
शक्तिकारूपेण सम्तम्रव भावे रजतस्य यदसदरप तेनाट्मना ग्हणदभावा- 
छम्बनमश्चान्तं भवति तेन भ्रान्तिक्ञानमभावक्षान चोमयमन्यथासन्तमथ- 
अन्यथाङ्पण प्रतिपद्यते। त्र भान्तिरन्यस्य सद्ुपणंा ऽन्यत्प्रतिपयते) 
अभावज्ञान त्वन्यस्याऽसद्रपेणाऽस्यस्प्रतिपद्यत हद्येव. विश्षिष इत्ति. 

नन्वभावमराच्मेवाऽमावक्तानस्यारुम्बन न भावारतरमतःजह-- 
भावान्तरमिति । रजतादेभधिस्य यदमावाख्यं रूप तन्न स्वतन्त्रमनिरूप- 
णात्, कि तु भावान्तरमेव तत्; तद्धमे ` इत्यथः । तनाऽभावक्ञानैस्याः- 
पि -शुक्तिकादिभावान्तरं बाह्यमेवारछम्बनमिति न स्वांशालस्बनत्वमि 

ति । यद्धा 'अभावारृम्बन च त'दित्यज्र तच्छब्देनतदेव परासुहयतः अ- 

भावाटस्बनमपि ज्ञानं तादृशमेव बाद्यभावाङूस्यनमेवेति । नन्वभावा- 

वभासिनः कथं भावाटस्बनत्वित्यत उक्तं माघान्तरमिति॥११६३॥११८॥ 

`. सर्वमिथ्यात्ववादिनां तु निसारम्बनत्वममावाकस्बनस्ं च दय 

मपि दर्निरूपं हेत्वभावाद्, बाधक्स्तत्यत्वे हि ब!ध्यमिथ्यात्व, तस्यपि 

सिथ्यात्वे कुतस्तद्चाध्यस्य मिथ्यात्वं, ज्ञानरूपस्य च. .स्वरूपमेवाचल 

म्वमानस्य कथमा वाखम्बनतव, तदिदमाह भवतामिति । 

हेतारिदानीं पूर्वोक्तादन्येन कारणेन विश्डतामाह प्रतिज्ञादो 

पेव्रदिति। यथा ह्यप्रक्षिद्धविश्षेष्यत्वादेः भ्रतिज्ञादोषा दाद्यतस्तयव 

हेतोरपि विश्द्धता दशयितव्या । हेतुं सवग्रत्ययानां मेथ्यात्व साध 

यच् धर्मघरिमलद्धिश्ाषभ्राहिप्रत्ययमिथ्यात्वसाधतनेन तेषां चपयय सा- 
४५ 



१८६ 

प्रतिन्ञादोषवच्चापि योज्या हेतोर्चिश्डता ॥ ११९ ॥ 

समस्तन्यस्तधमादिस्वश्पादिविषययात(२) । 

दृष्टान्तदोषाः स्वे च योज्या न दलयेकवस्तुनि ॥ १२० ॥ 

तव साध्धांदाहेत्वश्चन्याश्षधर्रादि(२) संभवः । 

के चिद्रेधम्धेदृष्टान्तो नास्तीत्यप्यनुयुल्जते ॥ १२१॥ 
तदभावादवुत्तेश्च नास्त्यचचाञ्वसरस्तव। 

विधिषपप्रतिन्ञायामेतद्क्त टि शक्यते ॥ १२२ ॥ 

तज्नाऽवस्तुचिषक्षे ऽपि प्रयोगस्य हि सम्भवः। 

कि त॒ स्वँ एव साध्यसाधनोभयव्याततिदुन्यत्वादिदोषा बक्त्या शस्या 
ृद्नतेति। कथमिस्थाद न हीति । नहि कषानश्वलक्चषणन्यतिरेकेण ध्ररय - 
यत्व, निरारम्बनस्वे, तयोश्च धमङूपा व्याप्ति स्तीति । 

के चित्तु वैधर्म्योदादर्णमपि साध्यस्यावदयभावीति मन्वाना. 
स्तदभावाद् न्यूने निराटम्बनसाधनमित्याहुः, तदुपन्यस्यतिरे चि 
दिति ॥ ११९ ॥ १२१ ॥ ० 

नघ विपक्चाऽभावादेव हे तोरवत्तिसिद्धेने वेधमस्यण परयोजनमिस्थुक्त, 
परैरप्युक्तं “तद भावात्तत्ावृत्तेनीय दोष” इति, तत्राह तदभावर्दिति । कथं 
नास्तीत्यत आह विधिरूपेति। वश्तुरुपे साध्ये सत्यचस्तुनो विपक्षत्वा- 
दवस्तुनि च हेतोव्य॑तिरेकसिद्धेवैध्यवचनं निष्फलं स्यात् , अध. 
स्तुर्पे त॒ निंराखम्बनत्वे साध्ये बस्तुरूपस्ाठम्बनत्वस्य विपक्षसा. 
त्त्र हेतोशन्तिसरंभवात तश्यतिरेको बक्तव्यः) एतद् वचने वेकलय (४) 
मेषेति ॥ १२२ ॥ । 

किच, विधिरूपयप्रतिज्ञायामपि वेधस्यप्रयोजनाऽभावमान्त, श्क्यं 
तु तल्नास्यव्तुन्यपि विपक्षे वेधम् प्रयोकतुमित्याह तत्रेति । प्रयोगमेव 
वृ दायति यरिमननिति । अनित्यः शाब्द इति प्रतिज्ञायामिदं वैधर्म्यम्, 
अनित्यत्वं च न नित्यत्वाऽभावमान्न, किं तु कादाचित्कत्वं विधिरूपे. 
वेति । प्रकते तु निखरुम्बनसाधने बस्तुनि विपक्षे सुत्रं. वेधम्य 
वक्तन्यत्र्त्याह ` अत्र तिति बाच्या$न्तन | यश्चापि वेयात्यत्प्रतिषेधद् 
~~~ 

(१) स्वस्वरूपाविपर्येयादिति षा, (२) व्यापिधर्मादति षा, 



यस्मिन्ननित्यता नास्ति कार्यता ऽपि न वियते ॥१२३॥ 
तस्निन् पथा खपुष्पादाविति चकयं !हे भाषितुम् । 
अच्च त्ववस्तुसाध्यत्वं(१) चस्तुनश्च विपक्षता ॥१२४॥ 
तेन स्थाश्यतिरेको ऽघ्य वाच्यो, यख्ाञपि दक्ष॑येत्। 
प्रतिबेधद्वथात्तेन विधिरेव प्रदशचितः ॥ १९५॥ 
न च चछाक्धो विधिवत वस्तुन्यस्चति फेन चित् | 
एवं स्थिते च सर्चन्ञनिषेघादाविधं गातिः ॥ १२६ ॥ 
प्रत्यक्चादेरसापथ्यं तदी यस्पाऽ्नदा दिवत् । 
वेधम्यऽसं मवेऽप्येतदन्ये त्वाह्ुरदूषणम् ॥ ९२७ ॥ 
विततैव तत्थयोगेण देतुरेकान्तिश्चो चतः । 
सर्वधा सदुषायानां वोदमागे;(र्)परवतेते ॥ १२८ ॥ 
अविकारो ऽलुषायत्वान्न वादे द्युन्यवादिनिः। 

ननु सं भवरिसदधं मयेदं साधनं कुतम् ॥ १२९॥ 

याश्रयणेन वैधम्यै वदेत् यक्निराछस्यने न भवति तत्प्रत्ययोऽपि न 
भवतीति, तेन प्रतिषधप्रतिषेधात् साङस्बनविधिरेव ददतो भवति । 
न च प्रत्ययाकीर्कते वस्तुनि कस्मिथिदसति तद्धिष्धेः शक्यो दशयि 
तुम्, अतो न्युनमेवेद् साधनभेस्याह यश्वापीति केन विदन्तेन । 

नन्वेव  सवक्ञाऽभाचसाधनेऽपि वस्तुस्वरूपस्य सवज्ञस्य विपक्ष 

त्वात्तद्यतिरेको हेतोः पुरषत्वादेवाच्यः, यः सवेक्ञः स पुरुषो ऽपिन 
भवतीति, न चेवं शक्यं, सर्ध्ञस्य क चिदप्यमावादत आह एवमिति । 

शुद्धशरस्यक्षमनागतादिविषयं न मवति, भत्यक्षस्वादस्मदादिभ्रत्यक्षवदि 

तिः] यरखनागत्तादि विषयं तस्प्त्यक्षमेघ न भवाति यथा दाष्द् इति । अन्ये 

त वेधम्यौऽवचनेऽपि निराखस्यनखाधनमविद्यमानदृषणमिहयाहरि 
त्याह वेधम्यति ॥ १२३ ॥ १२७ ॥ 

ˆ . कथमदूषणमत आह विनैवेति । किं च, विद्यमानोपायानामेव वादा 

दिषु तिखष्वपि कथास्वाधिकारः, दन्यघादी तु लवापायराहेतः कथमि 

हाऽधिक्रियेत, यो हि जव्येवाऽन्घो बधिरो मरकं पङ्कुश्च मवति ख 

ल ¢ (क) 



किभ(१)भदसिच्या लवं विकल्प्याऽच्राऽऽत्य(२)दृषणम् 
विप्ररिप्सुरिवाऽऽ्दै थं न्थाथविहधवान् ॥१२०॥ 
नाऽश्नोषीः साधनत्वं कि प्रसिद्धस्य योरपि । 
यो ऽपि ताचत्पराऽसिडः स्वयं सिद्धोऽिधीयते १३१ 
मवेत्तच्र प्रतीकारः स्वतो ऽसिद्धेतुका क्रिधा। 
तं साधयन् विरन्ध्यााडि पूवाऽभ्युपगतं नरः॥१३२॥ 
असाधिते तु साध्याऽथो न तेन प्रतिपद्यते । 
पराऽखसिद्धो न पयाप्तः परेषां प्रतिपत्तये ॥ १३३ ॥ 
तेनाऽसाधनता युक्ता; स्वतो ऽसिद्धे तु किदुता । 
दयोः. सिद्धस्य देतुत्वं नाऽदश्ापोपदिरयते ॥ ९३४॥ 
प्रत्येष्यन्ति स्वासेडन साधनेन स्वथं थतः 
वदेत् कथमसिद्धं चत् , इत्यनेनापि कि तव ॥१२५॥ 
गृहीतमग॒हीतं चा साध्यं वा साधनो ऽपि.वा। 

च्यते चन्वरिसिद्ध(३) किं त्वं न प्रक्तिपद्यसे ॥१६६॥ 

कथ उयोतिष्टोमेऽधिक्रयतेत्याह सवेति । चोदयति नन्विति । यदिदं 

मया साधनसुक्त, तत्ने भवतस्तावात्छिद्धं तचक्किमथं मद्सिद्धया.बहु 
भिक्ैकस्पेदृषणसुच्यत दाति । 

लिद्धान्तवादी चेवचादिनसुपालभते विप्रलिप्छ॒रिति ॥ १२८॥ १३०॥ 
कथ विप्राेप्ला, अत आदह नऽश्रीषीरिति। भवहूद्धेरेव हि दिङ्ना 

गाचायेयां वादिप्रातिवादहोनेश्चितो हेतुः स साधनमित्युक्त, तच्छा 

कथम्रविप्रेष्युरेव वद्दिति। कि च, प्रतिवाद्यक्ेद्धस्य घादिना 
साध्यमानस्य स्यादपि साधनता, वाच्ासिद्धस्य तु प्रतीक्षाराऽभावा 

त्कथं स्यादत्याद यो ऽपैति । भरतीकााऽम्भवमेव दशयति ते साधयुनिति। 
पुनश्चोदयति पराऽपिदध दति । परपरतेपत्यथं हि साधनं, तदस्य 

परसाऽसिद्धिदषो, न स्वाऽसिद्धिरिति । दिङ्नागवचनमपि न्यायमूलं 

त्वास्परतिवाहिक्तिद्धिपरमेव व्याख्येयामस्याह द्वयोरिति । शङ्कते वदेदिति । 

, निराकरोति इतीति । पतदेव चिच्णोति ्दीतमिति ॥ १३१ ॥ १३६ ॥ 

"“ (वै) तदसिष्येति पा. तदिद्धयथेमिति वापा, (२) भत्रथिति पा. 

५ 



यत्र स्थात् पुरुषाऽधाना बुद्धिस्तचेदसुच्यते । . 

कतो ऽस्य पूर्वविज्ञानाभेयत्रेतन्न युज्यते ॥ १३७ ॥ 
यदि चैवं भवेदच्न प्रतिक्ञामाच्रएव हि। 
महोषाऽनज्ञालमाज्ेण प्रतिपत्ति भवेत्तव ॥ १३८॥ 

त्तस्तु साधनाऽपेच्चा तेनाऽस्यैव प्रमाणत्ता। 
तस्स्पृ्युत्पत्तिमाच्रे तु बाख्यव्यापार इष्यत १३९ 

तस्माच्यथेव साध्यांशशव्याप्तहेतुनिदरोनात् । 

साध्यं. गृहश्च वक्ारमपेचतेत तथा मवान्. ॥ १९० ॥ 
धन्चापि भवतो ज्ञानं प्रस्यक्षादि(\) किम्चन ते। 
मत्परा्तद्धा ऽस्ति युकतिवां साध्यं वाऽत्र यथेच्छसि १४१ 
तस्मान्न विहुषामेतदुत्तरं युज्यते यतः। 
तव हेतुरसिद्धो ऽयं मम तेन न साधनम् ॥१२२॥ 

"सस्यं यदि ममेवाऽच्र प्रतिषात्तेः फटे भवेत् । 

ननु पौरुषे स।घनवाक्यं कथं वक्तुरप्रातिपन्नमेवाऽथ साधयति, 

अत-आह यत्रेति । यत्र हि पुवाक्यादथवुद्धिः तन्नेव चकतुः पृघज्ञानहे 

(र)त्वन्वेषण न त्वन्नति ॥ १३७ ॥ - .. 

". 'अदत्वन्रापि वाक्याऽध्रीनेव बुद्धिरेति चत्तत्ाह यदि चति १३८ ॥ 

` . यतस्तु परतिक्ञा(३)भव्यतिरेकिणं हेतुमपेक्षते, भतो ऽस्येवान्न परमा 

णता न वाक्यस्येत्याह यतरिप्वति । कथ तहि वाकयमत आह तदिति । 

यस्मादेव साधनस्य साध्यनियमस्मरणमात्ोपयोगि वाक्यं, तस्मा. 

दययैव स्वयमेच निय तदेतद शेनेन साभ्यमनुमिमानो न वकतृप्रामाभ्य- 

प्रपक्षते, तथा ऽत्रापि नापेश्चितव्यमित्याद तस्मादिति ॥ .१२९॥ १७० ॥ 

` धव सत्यपि मल्प्रल्िद्धिमपेक्षमाणः पत्यक्चणाऽप्यथं प्रतिपद्यमानो. 

्तेषेत्याह यच्चेति ॥ १४९ ॥ 

"ˆ" तस्माद्राचप्रा्तिद्ष्युपालम्भ उपदहासास्पदमि्युपल्लदरतिं तस्मा- 

दिति ॥ १४२ ॥ 
त्र परिहारमाह रत्यमिति दयेन । मश्प्रदिपत्तिमात्रफरस्वे साध- 

_ तत्र. _ _~-----------------
---- 

(१) प्रघ्क्षदेरिति पा.। , (२) ह्ञानमूलन्वेषणमिति पा. । 



१९० न्यायरन्ना 

तदा त्वदप्रसिद्धे ऽपि हेतौ भां प्रति हेतुता ॥१५६॥ 

यदा तु क्ञानमाच्रत्वप्रतिपत्तौ(९) मवान् मया | 
पृष्ट; को हेतुरतेति तदै वं(र) नोपपश्यतेः ॥ १६४॥ 
स्वथं न छ्यगरहीतेन(र) मत्प्रसिद्धेन चा भवान् । 
हेतुना साध्यमेतन्तु धातैपन्नः कथञ्चन ॥ १४५ ॥ 

न च व्याप्रियते ऽन्य च्चनं प्रारिनकान् प्रति। 

स्वनिखयाय यो हेतुस्तस्यैव प्रतिपादनात् ॥१४६॥ 

` मत्परा्िद्धस्वमेतस्य कुःतञ्चाऽवगतं त्वया । 
कथं चतय विवक्ता ते स्वयमथमजानतः.॥ १४७ ॥ 

ये जिज्ञासमान ऽपि बुदिपूवाऽभिघायिनः। 

षत ज्ञात्व च घा खमलाोषतनयासडता ॥१४८॥ 

तैन धद्रुन्लभतन तवसा वलत्छासति इतुना। 

साध्यज्ञानं, तथेवारमज्ञानं तव दूषणेः ॥ १४९ ॥ 
क, 

नस्य स्यादेव, भवतां . त्वयं सिद्धान्तो क्ानमात्रं सवेमिति, तत्को 

देतारेते प्रष्ठ नाह जानामध्युत्तर बुमाष्रत स्थाद्।ति ॥१४२।१४४॥ 

कथमित्याह स्वयमिति ॥ १४५ ॥ 

भवदीयेनाऽपि 'परसथेमनुमान तु स्वदष्टाथप्रकाव्राक मिते रश्च 

णेन स्वग्रतिपन्नमेव प्राददिनकेभ्यः प्रतिपादनीयभित्याह न चति । प्रति. 

पदनादन्यञत्यत्वयः ॥ १४६ ॥ 

कि च, मस्प्रक्लिद्धरपि साधनस्य निरूपायेन भवता कथमवगस्यः 

त त्याह मल्सिद्धतवमिति । कि चाप्रतिप(७)र्था ऽथस्य मता तेचक्षाऽपे 

निनिवन्धनेव, तदभाव।च=च साथनर्चना दूरे निरस्ते्यादे कथमिति १४७ 

 निक्षास्मनि ऽति । यद्यप्यहं जिक्षासुनं निग्रहपरः, तथापीति | अते 
पच दिङ्नागचिायरप्युभर्यासरद्धिराहतेत्याह द्तति ॥ १४८ ॥ 

यथा च तवाऽसिद्धनापि मल्प्रसिद्धेन साधनेन सखाध्यक्ञन म. 

माऽऽधातुमच्छासे, तथा दूषणप मल्पास्तद्धस्व स्ाध्याऽक्ानमाध्ाः 

.दसयार्मात्याह तेनेति ॥ १४९ ॥ 

7 (म) कनमनरल अरतिपन्इति षा. । (२ त्देतदितिषा,। = ` (१) हञानमात्रल्वं प्रतिपन्न दति पा, । (२) तदेतदिति पा. । 



यथैव च गवानीदम् साध्या ऽस्य साधनम् । 

साभ्याऽनुरूपमनज्ञास्वा (विहतः प्रतिपादनात् ॥१५०॥ 

` तथैव प्रातिपाद्यो ऽपि तारक्साध्यवुसुल्सया । 
मन्वानः साधनं इष्टं ततः साध्ध न बुध्यते ॥१५१॥ 

सवित्या (१)साधनं महवा तत्सद्भावे इडे स्थित । 

साध्यस्थाऽखं मयादेव त्वदुक्तं नाऽववुध्यत ॥१५२॥ 
तेनाऽऽकोथं न कव्या मोहादपि मयेरिते। 
साधने साधनं ज्ञात्वा पर एवाऽच मोत्स्यते ॥१५३॥ 

छ, 

वि्पष्टश्चाऽक्षपादोक्तो विरोधो हेतुसाध्ययोः; । 

किं च, तवेच ममाऽपि सवेमिथ्याच्वं प्रतिपद्यमानस्य साधनाऽत्ति- 
दिरेव स्यात् , तत्सद्धवे घा न सर्वैमिथ्यात्वं बोदुध्ु शक्यमित्याह 
यथैवेति ॥ १५० ॥ १५२ ॥ 

उपसंहरति तेनेति ॥ १५६ ॥ 
तुप्रतिक्षाविरोधाख्यस्य निग्रहस्थानस्य इदं निरारम्बनाचुमनि 

भरुदाहरणं, यददशैनेन शाकयेद षणस्वमस्य निरस्तमिस्याह विस्य इति । 

(प्रतिश्चाहत्वोर्चिसोधः प्रतिन्ञार्विसध' (स्यार सु ०५-२-४) इत्यक्षपदेनो 

क्तम् । त्र चोदाहस्णं, नि्यः श्राष्दः सवेस्याऽनित्यत्वादिति सांख्यो. 

त्तमञ्चुमानं, सरषस्य हनिःव्यस्वे, तदन्तगेत्वात्तस्या$प्यनित्वता स्यात् , 

तक्नित्यत्थे बा न खर्वस्याऽनित्यत्वमित्ति, तदिदं शाक्यदुवितम्(२) । न 

हि सर्बस्याऽनित्यत्वं सरास्थेहेतुत्वेनाक्तं, येन दहेतुप्रतिष्छाविरोधः 

स्याद् , वेधर्म्यदृ्टान्तस्त्वयम्। सवेस्वं च साचयवत्वमभिमतम् । तत्न 

हेत्वभाषेन साध्याऽमावस्य नियमो वक्तव्यः, अनित्यस्य सवेत्वादिति । 

ससुरिश्ितवेधम्यवचनत्वान्ु विपयेयेणोक्तमिति । तदुक्तं “्टान्तो 

ऽमिहितो ह्येष वेधर््येणाऽखुशिष्छितेः' इति । तददिदसुदाहरणदुषणमा 

त्रण प्रतिक्लाविरोधस्य निग्रहस्थानं न दूषित मतीति किलशब्देन 

दाशितम्। यद्यपि तदुदाहरणं मवति, तथापि सवदीयमेव निस 

(१) सम्यक् चेतति पा 
( २) पतिक्ञदेुविरोधरपानप्रहस्थानस्यादाहरण यत्साद्योक्तमनुमान नंयाथेकंः प्रद्- 



१९२ 

यमष्टष्ा पररुक्तमदूषणमिदं केर ॥ १९४ ॥ 
नच खकप्रासेद्धेन पुवमतेन हेत॒ना । 
साध्यसिद्धिमेमाष्थासीत्परमार्थो ऽस्य नास्तिला १५५ 
“यो ऽधुना परमार्थेन नास्तीत्येवं परकाकाते(१).। 
कथं पूवमसावासीद संहचेरसाधनं कथम् ॥ ९५६ ॥ 
साथनं चदवश्यं च परसार्थाऽस्तिता भवेत्: 
सिीडनोऽपरमार्थन परमास्य युज्यते ॥. १५७ ॥ 
न दष्टा हाशशरद्धादेः सम्यगूज्ञानादिदेतुता । 

` चाष्पाददिना ऽप्यधुमेन मिथ्या बन्ह्यादिवोधनम् १५८ 
तस्मादसत्पहेलोयाऽपरसा्थें सत्तिस्तच । 
स्ना ऽप्यसत्था, न सस्यं हि सत्यऽऽ मासेन गम्यते१५२ 

खम्वनाऽचुमानस्ुदाहरण भाते । सवनिरालम्बनत्वे हि प्रस्ययस्वुग्राहि 
श्षानस्याप नरालम्बनत्वाश्रखयस्व,न ।सद्येत् + तर्स्नद्धि वा न; सर्व. 
[नरारखस्बनत्वम् ॥ १५४ ॥ 

चोदयति नन्विति 1 प्रागस्मान्निसारम्बनाऽयुमानालोकसिद्धा देश्या 

दयः सदूपा पत्र, मतस्तेः सद्भिः - पारमार्थकं निसयारम्बनत्वं साध्येत, 

तास्मश्च. साधितं. पश्चाद्धत्वादानामसर्व भवदपि न साध्यसिद्धं 
व्रिष्ुर्ति, तस्य प्रागे सिद्धत्वादिति॥ १५५॥ 

परिहरति यो ऽदनेति साधन । न हिं प्राकसदेव हेत्वादिकं निर 

-सयनाऽनुप्रानेन विनादयते, कि तर्हिं प्रागत्यस्देव, पश्चा(रोत्तु तद 

वगम्यते, दाक्तेरिव रजततत्वम् । अततः पूचेमस्दव, असत्वाच्च-न 

परमाथेस्यं साध्यस्य साधनाभेति । कथामेत्यत आद सिद्धिरिति १५६।१५७ 

क्रथं न युज्यते अत्त. आह न दष्टति।क च, विद्यमानादपि बाष्पाद् 
-श्रन्दया धूमतया ऽचगतान्न परमाथाऽभ्चिसिद्धिः, किमु मत्यन्ताऽविघ- 
. मानादिस्याह् ब्पादिनेति ॥ १५८ ॥ .. 

-उपक्षहरति तस्मादिति ।-अक्लर्येत देस्ादिन। प्ररमाथत्वसमते तरया 
ठम्बनत्वे या मतिः सा मिथ्या ॥ १५९ ॥ .. ` : .\ 

^~ ~ 



४ | १, ९ ः 

(न (= © $ क । . 

चे ऽपि.रेखादयो इष्टा वणानां प्रतिपादका; 

न ते स्वेनाऽपि खूवेण परमार्थत्व वार्जित्ताः ̀  ॥१६०॥ 
" ~ क © [का + वा क यणांस्मना न सत्याश्चेत; सवेमाचेष्वयं विधिः । 

पदाथोन्तरसत्पेण न सत्थं किञ्िंदिष्यने ॥ १६९ ॥ 
स्वद्पे विश्यमाने तु यदप्येव प्रकाकते | 

वि ~ श , र र ॥ 

स्वरूपाऽभावक्ह्षो तु न सत्यं नाष्यसत्यता ॥१६२॥ 
देत्वादीनां तु जक्तः स्वरूपेणाप्यस्स्यता । = 
तेन बाष्पादिक्त्तेवासुपायंस्वं न टेख्पवत् ॥ १६३ ॥ 
उपाधानां स्वरूपं हि संत्रत्यात्मकमेव नः} ` 
तथा च सस्यतेष्टैव स्वरूवासत्यता कथम ॥ १६४॥ 
नलु वणेस्वरूपेणाऽपरमार्चैरपि रेखादिभिः -परमाथेवणश्षान ष 

मत ओह येऽपेति ॥ १६० ॥ 
शाङ्तं व्णाप्मनेति । परिहरति सवेभावेषिति। पतदेव चिचुणाति पदाथा 

न्तरेति । पतदुक्ष भवति, यद्यपि रेखासु भकासेऽय मिति वणात्मकत्व 

भ्रान्तं, तथापि न तेन. रूपेण वणक्लानोपायतरवं, यतो चर्णक्नान मिथ्या 
स्यात् । वर्णासरके हि तदवगमे जते पश्चान्न कि चिज्ञक्षातस्यमस्ति, 
दसत्योपायतया पञ्चान्मिथ्या स्यात् । अतः स्वरूपेणेव गमक्रताए, तच्च 
सत्यमेवेति नोपायास्चस्यत्वम् । रेलास्वरूपेण तु वणसवरूपमवगम्यमानं 
सग्बन्ध्रग्रहण(१)समयवक्तिताद्त्म्यदिक्षावरेन अआान्स्या तद्ूपत्तयाव 
गम्यत हात नास्तत्यात्सत्यास्ाद्धः ॥ १६९ ॥ 

किच, यदपि ब॑ष्परेखादिक, तदपि स्वरूपेण सत्यभूतेन परर 

पेण वा(२) धूमादि रूपणास्तव्येन वगम्यते । यन्तु स्वरूपणव्रादयन्ताव 

द्यमानं न तरस्वरूपेण प्रमाणं न(३) पररूपेण चा श्रान्त्यावगम्यते, 

धु्ासोदहे पव तस्यन सम्भवतात्याह् स्वरूपे इति ॥ १६२ ॥ 

ततः फिमित्याह दैत्वादीनामिति । उपस्दरात तनति । नेत्युभयत्र स 

ग्बध्यते । बाष्पादिवत् तेषां भ्रार्तिक्चानहेतुत्वमपि न सस्मवति, ना" 

पि छस्यवत्सछम्यण्कानेहतुत्वमिति ॥ १६३ ॥ 
चोदयति उपायानामित्ति । यश्यत्यन्तासर वादयः स्युनं स्थयुर 

।  ,॥ ` ; (र) च ई 
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संबरस्या यतं स्वरूपं हि तद्राद्यात्रनिचन्धनम् । 

` हेतुत्वं परभ्ाथेस्य प्रततिपन्त न शक्नुधात् ॥ १ ६५ ॥ 

परमाथाच लोकस्य न मेदे हेतुरस्ति ते। 

खलौकिकोपायगस्यस्य केन स्याच् परमाथता ॥१६६॥ 
नन्वसत्यपि बाष्ये ऽथ बुद्यारूदन सिध्यति । 
वास्तनाशब्द मेदोस्थचिकर्पपविभागतः ॥ १६७ ॥ 

न्यायविद्धिरिदं चोक्तं घमीदौ बुडिमाभिते। ` 
व्यवहारो ऽज्ञुमानादेः कल्प्यते न बहिः स्थिते ॥१६८॥ 

पायाः, ते तु सादृतेन (१) रूपेण सत्या पवेति ॥ २६४ ॥ 
परिहरति संश्रयेत । सांचत रूपं वाद्ात्रनिवन्धनम्, असस्याप- 

रपयौयत्वास्संवरतेः । अतो नेवं विधेन हेत्वादिना पश्मा्थसाध्यसिद्धेः। 
पूवे धमेधम्थादिव्यवद्ारः सांवृतेन बाचेन सिध्यतीस्युपन्यस्य तन्नि 
रस्तम् । ध्वानीं साधनव्यवहारोपयिकत्वमुपन्यस्यंते निरस्यते चेति 
विष्षयसद्देषानरकत्यामात्त ॥ १६५ ॥ 

क च, छाकपरमाथयोर्भदो ऽपि तवन सिद्धयति, तदृभ्रादिश्षान 
मिथ्यास्घादिल्याह परमार्थेति । लोकशब्देन संवृतिरुच्यते धति । कि 
च साब्रितोपायगम्यस्य बाप्पावगताश्चिवक्न परमार्थता स्यादित्याह 
रीकिकेति ॥ १६६ ॥ 

सप्रति सवेपृवांक्तपरिहरेण परः प्रत्यवतिष्ठते नन्विति। यथेव 
अवद्यमानरव वुद्यारुूढेघटादिभिरुदकादहरणादिव्यवहारः सुखोपभो- 
गश्च स्वेतने सिथ्यति, तथेव बुद्धारूढेन धर्मधर्महेत्वादिविभागेनाऽन 
मानाऽसुमेयव्यवहारः सेत्स्यतीति कि ब्ठेनेति । 

1कनिबन्यना बुद्धमेद यतो हेत्वादि विभागः, अत्त आह वासनेति । 
वासनाभेदाच्छष्दमेदेाच्च हेताद्याभास्तविकदपविभागाः सम्भवन्ति, 
तत्ञ्च देत्वादिविमाग इति । शब्दग्रहणं चाथंनिराकस्णपरतयाऽना 
स्थयाक्त, परमाथतस्तु क्ञानमाच्रवादिनां शब्दोऽपि नास्त्येच, वासना. 
-भदानिबन्धन पव तु चिकस्पभेद् इति ॥ १६७॥ 

दृदानामप्यस्मदांयानानिदमेवाभिमतमिद्याह न्यायविद्धिरिति । स. 
च, पवायमनुमानाजुमेयव्यवहारो बुद्यारूदेन ध्मेधर्मिन्यायेन(र) न 

` ई 
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॥। 

अस्तीदं धचन तेषामिदं तच्च परीश््यताम् । 

भेदो ऽतः कथं हि स्थाह्ुद्धिशन्दपरकट्पनात् ॥१६९॥ 

निरषस्तुके कथश्च स्याद्िभमागो (१)बुद्धिशाम्दयोः । 
हाडद् भेदो ऽपि सवतस्तदभावान्न सिध्यति(२)॥१७०॥ 

यदि वाऽविद्यमानो ऽपि भेदो बुदिप्रकल्पितः। 

साध्यसाघनधनादेवयवदहाराय कल्पते ॥ १७१ ॥ 

ततो भवस्मयुक्तेऽस्मिच साधने यावदुच्यते । 

सवेच्रोत्पद्यते बुडिरिति दूषणता जवेत्"(३) ॥१५२॥ 

यञ्च घन्त्रसत्वयोक्तो ऽं घम्यादा वुद्धिमान्रत । 

वाश्ापेश्चता(४) स स्यादसिद्छादां मयरेते॥*७२॥ 

युद्धिषक्टसिसिद्धिख भवतां व्यवहारिणाम् । 

` मदुक्तं दूषणं सिद्ध, त्वदुक्ततुन साधनम् ॥ १७५ ॥ 

बाद्याधव्यवहारित्वाजज्ञानेत्पादे स्थितऽपिनः। 

` कथाञचिन्न हि करुप्यत व्पवहारी ऽचवाजतः ॥ १७५॥ 

दूषयति अस्तीति । न ददि श्यविषाणदिनुद्धेनिबस्धना भवा द्ध 

हति ॥ १६९ ॥ 

निवेस्तके च जगत बुद्धशब्दावमभाग प्व निनिघन्धन इस्याह 

नि्स्तुके इति । क्ञानमाजवादिनश्च शाब्दाभावात् तद्धदा बु्धभद्कारण 

न सम्भवतीत्याह शब्दभेद इति ॥ १७० ॥ 

बद्धिमाञ्चनिवर्धनत्वे च साधनस्य दूषणमन्यस्मद ताचत्पा्रण 

सिद्यतीत्याह यदि वेति दयेन । यावदु च्यते, दृप्रणमिति शेषः १७१।१७२ 

दि ङ्न1(५)गवचनमपि स्वै पवायं दृष्यदुषणय्यवहार इत्येवम् 

हेन प्रकदिपतव्थमित्याह् यश्चेति ॥ १७३ ॥ 

न चैवमावयोस्तुटयस्वमिच्याह बुद्धति ॥ १७४ ॥ 

कथं न साधनमत भह बाह्याथति ॥ १७५ ॥ 
„_ _`------------ 

( १ ) प्रसव इति पा. । (२) न विद्यते इति प 

( ३) दूषणमाग् भवेदिति पा, । ` (४) येक्षयेसि पा, । 

वागवचनं सवे एव दष्यदूषणन्यवहासे न्न 
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नम्र यद्रन्मया हेतर्नष्थते दूषणं तथा । ` । 
तेन मे दृषणाभावाददु साधनं भवेत् ॥ १७६ 

नेदानीं दूषणः काये, साधना नावो यादि । 
त्वचैवास्मदभिप्रेता स्वपा सिद्धिर भ्िता ॥ १७७॥ 
न चास्ति बास्नाभेदो निभित्ताखम्मवास्व। 

 ज्ञानभेदो निमित्तं चेत्, तस्य भेद; कथं एनः ॥१७८॥ 
वासना मेदतयेत् स्यात्, प्राप्तमन्योन्धसंश्रयम् । 
स्वच्छस्य ज्ञानरूपस्य न हे भदः स्वतोऽस्ति ते॥ १७९॥ 
प्रमाणं वासनाऽस्तिस्वे मेदे वापिन सिद्यते। 
कुषीद् भाहकमेद सा ्राह्यभेदस्तु किडुलः ॥ १८०॥ 
सचित्या जायमाना हि स्छत्तिमाच्चं करोत्यसौ । 
क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये ॥ १८१ ॥ 
वास्यवासकयोग्चेवमसादित्यान्न वासन् । 
पेच णैरनुत्पन्नो वास्यते नोत्तरः चण; ॥ १८२ ॥ 

चोदयति नन्विति ॥ १७६ ॥ 
परिहरति नेदानीमिति ! १७७ ॥ । । यश्च वासतनामेदो बुद्धिमेदनिवन्धनसवेनोक्तः, सोऽपि निर्निषन्ध. भ त्याह न चेति । शङ्कते ्ानभेद् इति । दूषयति तस्मि ॥ १७८ ॥ पुनः शङ्कते बाषनेति । दुष्यति प्रप्मिति । स्वामाचिको शानभिष्ो न वासनानिबन्धन इति चेत्तत्राह स्वच्छस्य । स्वभावतः स्वच्छं चि. न्मात्ररपमविलक्षणमेव ज्ञानं, वाखनानिवन्ध्रनस्तु तस्य नीला मेद्: । अत एवहि तुशये सक्रलवासनोच्छेद्ास्लंविन्मात्रङपेण ज्ञान. मवतिष्ठतदति ॥ १७९ ॥ ` | भमाणमपि वासनाततद्धेदयोनास्तात्याह्- प्रमाणमिति । धिद्यमानापि वासनः पूवेगहीतेऽये प्रादकमेदं शानान्तरमेव छर्वान्न तु नादि भराह्यमावेमावयितुमखामित्याह यादिति ॥ १८०॥ , कथ न ब्रह्ममद् करोतीति, तजा: संवित्येति । पवजुभवजनितसं- भ 

, ४५ ^, ५ # 
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उश्तरंणं विनष्टल्वान्न च पूवस्य वासना । 
` 'साहित्पेऽपि तथोनेव सन्वन्धो ऽस्तीत्यवासना।१८३॥ 

क्षणिकत्वाद् बथस्थापि(१) व्यापारो न परस्परम् । 
विनर्थच कथं वस्तु वास्यतेऽन्येन नयता ॥ १८४ ॥ 

अघास्थिता (रहि वास्यन्ते जावा मावैरवध्थितेः। 
अकास्थित्तो हि(२) पूर्वस्माद्भिव्यते नोत्तरो यदि ॥१८५॥ 

ति। कारणत्रयं वासनाभवे उक्त, तच्रा.ऽलादिध्यं विन्रृणोति पूव॑क्षणेरिति 
न ह युगपद्वदयमतयारुमयोर्केन इतरस्य वासना सम्नमवात, सह 

भुवामवा(छोगासयगुरुधूमादीनां वास्यवारखकभावद्द्रोनादिति । साहे 
व्वार्युपगमेऽपि ज्ञानानां मिथः सस्बन्धाभावान्न वासना सम्भवति, 
न वा ऽचन्तरक्षणवर्तित्वमेककारत्वे वा सम्बन्धः, तस्य सन्तानान्त. 
रेषु ज्ञानान्तरेषु च साधारणतया दिस्याह साहित्येऽपीति ॥ १८१ ॥ १८३ ॥ 

क्षपिकत्वानन वाक्लनेःत्येतद्वित्रुणोति क्षगिकत्वादिति । सयोगक्षमवा 

यादिन्यापारनिचन्धना वासना दृष्टेति । 
निरन्धयविनादित्वान्न च।सनेश्त्येतद्धिद्णोति विनद्यदिति । सा- 

घयघानां स्वरूपेण सतामेव वास्यवासकमावः, यथा धूमाचयवानां 
सृक्ष्माण(मगारे, चम्पकाषयवानां च तरे सक्रान्तिरिति ॥ १८७ ॥ 
 किभमितिन वास्यते अत भाद भवस्थिता ईति । अवाश्थितानँ यवं 
स्थितेः संक्रान्विवांसना, न च निरन्वयविनष्ेषु पूरवोक्तरेषु केन चिदंश्तेन 
संक्रार्तिः सम्भवति, अस्मत्पक्षे तु मात्मनः स्थिरत्वाद् द्विश्क्षणवत्ति 
ना ज्ञानेन सम्भवति वासनेति । 

चोदयति भवरिथत इति । यदुक्तम् “भवस्थिता हि वास्यन्त' इति, 
तदयुक्तम् । अवस्थि तत्वे हि पूवाऽपरकाकयोरेकरूपत्वमङ्गाकर्णायम् + 
इतरथाऽवस्थितस्वाुपपत्तेः । ततश्च प्रागवस्थितख्पस्य पश्चादपि 
त दपत्वाद्धासनाऽनुपपत्तिरचि्ेषात् । अथ विद्ोषान्तरं बास्लनाख्यम- 
वस्थितपव धर्मिणि जायतश्व्युच्यते, स खलु विशेषो घर्मिणो ` सिस्न 
श्येद्धर्भिणस्तादवस्थ्यम् , अभिन्नत्वे तज्जनने घर्मिणे।$ऽपिं तदभिन्नस्य 
जननापन्तेरवर्थितत्वानुपपत्तिरति । क्षणभङ्गुरत्वे तु सम्भवति वा- 
~-----~-- -+-----* ~ -------- ~~~ ~~ 

तिषा, । 
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पू्वेवद्वासना तच्च न स्यादेवाविशेषतः। |, 
भङ्करे पूवं सादष्याद् भिन्नत्वा चाऽस्ति वासना॥१८६॥ 
नैतदस्त्यजुरूपं तु ्छणिकत्वे धियां तच । 
'पर्वज्ञानं स्वनुत्पल्नं काथं रभते कः चित् ॥ १८७॥ 
न विनष्ट, न तस्याऽस्ति निष्पन्नस्य क्षणं स्थितिः | 
तेनोत्पन्नविनछटत्वान्नास्ट्याररस्मक्षणोऽपि हिः ॥१८८॥ 
निरन्वयाव(*)नष्टत्वादानुषूप्यं कुतः पुनः । 

न तदायां अस्ते काचथ्चच धम उत्तरवबुद्धषु ॥ ९८९ ॥ 

समानघमलां सुक्क। नाऽऽनुरूप्य च विद्ते । 
थद स्यादानुरूप्याच वासनः गोधिथो यदा ॥१९०॥ 

सनेत्याह भङ्गे इति । अवस्थिते च पृं ऽपरकारुयोरेकरूपस्य रूप।र्त 
रजननाऽयुपपत्तिः स्यात् । अस्मत्पक्षे ठु पूवंस्माज् क्ञानक्षणावुत्तर 
श्षणस्य मन्नत्वात्लाददयाश्च युक्तैव वासना । ताद्रुप्यमेव च वासना । 
यथा कक्षास्खापासक्ताद्धजपूरकुःखुमात् तदूपं जायमान करं तद्धा 
लतानत्युस्यते, तन पूवसुत्तरमात्मसरूपं जनयद्वासयतीः्युच्यते, उत्तरं 
च वास्यते इति न पुनव्यापारापपेक्षा वासना, येन क्षणिकस्य न 
स्यात् । कायकारणत्व च वास्यवास्लकयोः ल्मस्वन्ध इत्ति नाऽसखम्यन्ध 
दाष इति ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 

परिहरति नैतदिति । क्षणिकानां हि जनकत्वमेषव न सम्भवति, नत 
रा सदहशजनकत्वामरति । यथा ता्रन्न जनकत्वं तथा वश्धयति प्व 
साध्न।न ताबदन्चुरपन्न विनष्टं वा जनकम , मसरवात्तस्य। न वोट्पन्न 
स्य, स्ञागकत्वात्। स्लणान्तरावस्थन ष(२)दा कार्य॑मारमते। पूरवक्षणवा 
त्व्म कारणत्वमिति चेन्न, गवाऽदवयोरपि यादच्छिकपो्वापये तस सङ्गात् । पोर्वापयनियमस्तु भूयोकददोनगस्यः। न च क्षणिकानां निरन्वय 
निनादिना च विशष्रतः सामान्यतो वा भूयोदशेनं सम्भवतीति नका यकारणमाच इति ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 

खाभ्य तु इतरा न सम्भवतीत्याह निरन्वयेति। कथं निरन्वयधि, 
नारो सारूप्याऽ्नुपपत्तिरत साह न तक्शय इति ॥ १८९ 

तथापि ब ^ 
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हस्तिबु द्धि भवेत्तच्च वैरक्षण्यान्न वासना । 
ततः पर च गाकज्ान नभूखत्वान्न सम्मवेत् ॥ १९१॥ 
सवं विलच्ण ज्ञान न स्याद्व विरृक्षणातेः। 

बाद्याथाऽ्नुग्रहा(१)नावात्पारा्यंनावश्ीक्रताः १९२॥ 
निरन्वयविनाशिन्यः कुः, काय कथं कमात् । 
विनाश्चे कारणस्येष्टः काथारम्मख्च नाऽन्यथा ॥१९६॥ 

हि सादृश्षयमर इति । न(२) च सरूपजनकत्वेन वासकत्वे विटक्षणादहि 
छश्चषणात्पात्तिः स्यादित्याह यदीति दयेन । 

नयु सरूपमपि जनयता नाधद्यमनन्तरमेष जन यितद्थ, परम्पर. 
¦ यापि तज्ञननाविरोधात् , तेन गवाकारं ज्ञानमश्वाक्ारविश्चानप. 
पि जनयत्तादश्या वासनया कार्य करोति, य(३)या च खट जनयति 
त(४)या पश्चात्तस्यां सन्ततो कदा चिदपि गोक्नानं अन्थते। साह्य 
रोत्तरक्ञानसंकरान्त्येव शक्नोत्येव कालान्तरे $पि स्थोत्पादकसरूपं शा 
नसुत्पादायतुम्.। पच नीरुपीतादि कानानि सर्वाण्येव स्वा ऽलुरूपन्ञान- 
जननसप्रथानि विचित्रवास्नां कुन्ति । तदेवं सर्वाणि श्षानानि सवौ. 
ऽऽकारवासनायुक्तानि । कदा चिन्त का चि वासना स्वकायं करो- 
ति, यथा भवन्मते बहुष्वर्थेषु पृत्रा्मूतेषु तद्धिया वासनाः सहस्रशः 
पुरुषे व्यवस्थिता अपि स्वप्ने जागयांयां च कदाचित् का(१)थिरस्म्रतिं 
जनयन्ति तथा ऽस्प्राकमपि भविष्यतीत्यत अद बह्ला्थेति । मत्प(दोक्षे 

दि स्थाथिन्यः सवौ चासनाः पुरुषे भवस्थिता अपि बाह्या्थायुग्रहा- 
त् सषटशादद्ोनाऽददेश्चाकाराधुद्धोधकक्रमात्पाराथ्यंनात्मार्थस्वेन च व. 
शीरृतास्तदकीयमनःप्रणि घानक्रमायुक्तं क्रमेण कार्यं कुवन्ति । भवतस्तु 
क्ानवासनातिरिक्तस्य कस्य चिद्भावात् निरन्वयचिनाश्ित्वाञ्च चा. 
सनानां कथ किमपेक्षजा क्रमारम्भः स्यादिति। 

` दतश्चनक्रमारम्म इत्याह विने इति । कारण{वनाश्चानन्तस्मेष 
यंग्निति भवतः दद्योनचित्ति ॥ १९० ॥ १९३ ॥ । 

(१) ज॒गमामावादिति पा, । 
`` (२) क्षिं च सरूपजनकंत्वे बिलशक्षणाद्धिरक्षणोस्पासैतनं स्यादिति पाठः । 
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(तन्नैव ज्ञाननाद्ोन विनष्टाः सवैवासनाः। 
तेन खवान्य एताम्यः सवाकार यदुत्थितम्(१)।१९४॥ 

ज्ञानमेकक्चणनेव तिना गर्तुनहेतिः 
-यदया्नयविनाशे$पि ात्तयनाशोऽभ्युपेयते ॥ १९५॥ 

। क्षणिकत्वं च हीयेत न चारम्मोऽन्यथा मतरेत्। ` 
वासनानां प्रयाहोऽपे याद्. ज्ञाचप्रवाहवत् ॥१९६॥ 

दासनातस्ततो ज्ञानं न स्यात्तस्मा वासना । 
कुचातां तुर्य मवेते(२) नाऽन्योन्यं तु कदा चन ॥१९७] 
नान्यो विलक्षणो हेतुर्यनान्याहक् फलं भवेत् । 
तस्मात्सश्रतिसत्यषा कर्पिता नास्ति तत्वतः ॥१९८॥ 

ततः किमित्याह तत्रेति खाद्धन । ् ञानाघारा हि सर्वा वासना ज्ञान. 
नारान नस्यान्त सतः सवाकारमेक क्षानं युगपञ्जनयेयुरिति न क्रमार 
म्मालद्धिरिति। अथ ज्ञाननाशेऽपि शक्तिपयांया वासना न नद्य 
ततः क्षणकासद्धान्तष्ानिः, अश्ाणकस्य- च फायाऽऽ्ग्ग्मानपपान्त 
रेन्याह यदीति] 

द्रोद्धुत वासनानामिति । श्चणिकानामपि वासनानां क्षानानामिव प्रवा 
हाङ्खीकरणात कायरम्भः क्रमारम्मश्च युक्त इति ॥ १९४ ॥ १९६ ॥ 

दुषयाति विनत इति । सवे हि कारणं सजात्तीयाऽऽरम्भकमिति घः 
¶लद्धान्तः। घटा धट पटः परमिस्यङ्गकरणात् । ततश्च वासना वास. नामव ङयक छन चज्ञानंन तु वासनातो शानं ज्ञान।च्च चसनेति सद्धधत्, ततश्च गवाकाराज्ञ ज्ञानावुत्पन्नया वास्तनया परम्परया का खान्तर गवाकारक्ञानसिद्धिरनुपपन्ना, ज्ञानमेव गवाकारं गवाकार श।नस्यात्पादकमिति उपपद्यते, ततो गोङ्ञानाक्द्वकश्चानं न स्यादेति ।१९अ नयु मात्सागक कारणस्य सज्ातीयारम्भकत्वं, वलक्षणसदक्ारि समवधान तु विजातीयमपि करोति, यथ। मुद्ध सभिघातस्तमवधाने धटः कपालम् । अतो क्षानमंपि वासनां वासना च शाने कुर्यादित्यत आहु नान्य इति । शान तिरक्तस्यामावादिति । उपस्लहरति तस्मादिति॥१६८॥ 

(१) समुचितम् क्ति पा. \ | (२) सदृशे चैते इ्तिषा।. , , | , 
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न चेदृ्टोन भावेन. कायसुत्पद्यते क चेत् । 
_ धस्य त्ववस्थितो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते ॥१९९॥ 

स तस्य वासनाऽधारो वासना ऽपिसफ्ववा। 
कुसुम बीजपूरादेयह्वाचाद्युपसिच्यते ॥ 
तटूपस्येव सक्राभ्तिः फले(१) तस्येत्यवासना ॥२००॥ 

युक्तया ऽनुपेत्ताभरसतीं प्रकरूप्यः 
यद्रासनामनिराक्रियेयम् । 

जास्यानिव्न्यथमवादि बौद्धे). 
ग्रह गतास्तच्र कथं चिदन्ये ॥ २०१॥ 

०, 

इति ओत्पत्तिकसूत्रे पश्चमे निरारुम्बनवादः ॥ 

भवत्विति चेत्तजाह न चेति । उक्तमिदं न स्ताघृतं कायैश्चममिति। 
यस्रवस्थतस्य भिन्नाभिन्ना वासना न सम्मवन्तीत्थुक्तं तत्राह यस्य 
त्विति । यस्यमे ऽवस्थित्तपुरुषो क्ञानाऽभ्यासपाटवादिना युज्यते स. 
म्बध्यते तस्याऽसौ भिन्नाया एव वासनायाः समवायित्वेनाधारे मव 
तु, तत्सप्रचायाच्च पृवाऽवासितस्यापि बासितत्वोपपत्तिः। अभेदेन वा 
वासर पव तावद्धासना मवतु। वदाकरारेण च तस्पोत्पात्तिविनाशयोरपि 
सते। रूपान्तरेणाऽवस्थानान्न नित्यत्वहानिरित्ि । 

यत्त॒ निद्धि काक्षाऽवसिक्तं कुसुम सरूपं फर जनयतीति, तद् 
युक्तम्, तन्न दि काक्लाऽ्वयवानां सुक्ष्माणां छ्सुमात्फके सक्रान्तिन त 
पृषेश्ानस्यांशः कथिवुत्तरेषु ज्ञेषु अनुवतत दत्युक्ताद्(३) विशेषः तदाह 
कुमे इति बाघनाऽन्तेन । प्रकरणाथेमुपसंहरति इतीति । बौद्धमापि दर्शनं 
तात्पर्यतो नेवाऽवगतमेववा दि ्िरित्याह युक्त्या ऽयुपेतामिति 1 

हति श्रीपाथसाराथेसिश्चविराचते न्यायरल्ञाकरे निरारम्बनवाद्ः। 

-------“-ल=-------- 



रच् । 9 

अथ शृन्यवादः। 
एवसुक्तं भ्लुनानस्य ज्ञानमाधिस्य दूषण । 
ज्ानप्रव््यकाकत्या तु परः प्रत्यवातष्टते ॥ १॥ 
यत्ताचन्मन्यमानेन प्रत्यक्षं जवनोर्यते । 
दूषणं तद्विरोघादि तदिदानीं परीश््यताम् ॥२॥५ 
प्रवाततु हं के चाक्त स्तम्माद्यभर बहिः स्थिते। 
अथ चाऽऽ््प्रहा एवेतदु भ्राद्ये स्षीणं न चस्तुनि' ॥३॥ 
तद्यद्यतन बहह्योऽधा गद्यते दूषणं तततः | 
त्वदुक्तं सचमात्माद् ग्राह्ये तन्नोपपद्यते ॥ ४॥ 

अथ द्युन्यचाद्ः। 
भत्र भ्य !लुन्यस्तु, कथम, अथेन्ञानयोराकारभेदं नोपरूभामषहे, 

प्त्यक्षाच्त ना चुद्धेरतस्तद्धिश्नमथसरूपनामन कि चिदस्तीति पदधा. 
१, (शा ०म(० १-१९-५) इति । तदयुक्तम् । भत्र हि प्रकृतप्रस्थयशब्दा- 

ऽतुचुस्या प्रत्ययः शुन्य त्युच्यते । कि चेदं प्रत्ययस्य शयुन्यत्वमन्यद 
ताोऽथावरहात् । यथाच समराप्तातुपसहतम् “अथकूप न पद्यामण 
दति । तेनाऽथानालम्बनत्वमेवदेमुच्यते, तञ्च निरस्तम्, अतः केन 
हेतुना पुनः प्रव्यवस्थानमत आह एवमिति । भव्यक्षादिश्चानविरोधेन हि 
पारचुमानं निरस्त, तस्य च बहिः प्रवत्तितु(९)मश्क्तेनं तद्धिरोधो ऽनु 
मानस्य सभवत्तीति पृचोाक्तविरोघपारेहारेण पत्यचस्थानमिति ॥ १॥ 

` प्रत्यक्षाऽ्ाक्तिमेव दशयित परीक्षामवतारयति यत्तावदिति द्येन । 
यादृशं बाह्याऽ्थेग्राहि पल्यक्ष मन्यमानेन मामां सकेन तद्धिरोधोऽनु 
मानस्योच्यत्त) तदेवे कि बाहः प्रघात्ततुं(२) शक्त, कि वा ऽत्मांशपर्य 
वस्तायत्वान्न बदवस्तुान प्रवतत दाते पराक्षततव्यापात॥२॥२॥ 

(कमथा पुनर्य परीक्षा, अत आह तथयदिति  चद्यश्राहिणा हि श्र 
व्यक्षण तद् पहवाऽुमान बाध्यते, नाऽऽत्मांशपयंवसाथिना । तत्न यदि 
ग्रह्यमाण नालाद्दिबाह्याकारः, ततो बहिः प्रचत्तिशक्तं परत्यक्षम्। मथ 
ज्ञानस्य, ततः स्वाक्ञपथवसायि । तेन कस्याऽयमाकार् इत्ति परीक्ष 
णावामति ॥४॥ |, 
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तत्र तावदिदं सिद्धं सवेप्राणभृतापपि । 
.. स्राह्यत्वं नीरपीतादिदीघोौ द्याकारवस्तुनः ॥ ५.॥ 

न चाऽप्याकारमदेन ज्ञानज्ञेयाऽचधघारणा । 

न चाऽन्यतरधमेत्वं विस्पष्टं तच्नर(५) गृद्यते ॥ ६ ॥ 
गृद्यमाणस्य चाऽस्तित्वं नाऽग्राद्यस्याऽप्रमाणक्म् । 

तस्मादाकारवद् वस्तु ग्राद्यत्वादिष्यते धुवम् ॥ ७॥ 
"अतः परीष्चधाणानां ज्ञानमाकारवद्यददि।. 

तन्मात्रे च प्रमा क्लीणा तलो नास्त्यर्भकस्पना ॥ ८ ॥ 

यदि चा ऽऽकारबन्ता स्याद्वा छयस्यैवेह वस्तुनः । 
तदिति गृद्यमाणत्वात्तत्सिद्धवास्ति धीरपि" ॥९॥ 

नु सिद्धे ग्राह्यस्य सद्भाव तस्याऽथांकारस्वं ज्ञानकारत्वं चा परी. 
क्षतु शक्य, तास्सद्धरेव तु कुतः ? तचाह तत्रेति । सदेभ्राणभ्रूतामविः 

वादासद्धामेद् यन्नीखायाकारं किं चिद् वस्तु प्रकारात् इति॥५॥ 
तथापि क्चानक्षेययोरपि पकारनादुमयमप्यङ्गीक्रियतां) पि परी. 

क्ष्यते, अत आह न वेति । पकमेव नी ल।कार वस्तु प्रकाराते न यमि. 
ति। तथापि यस्यैव प्रकाशने ऽर्थस्य ज्ञानस्य बाड्यमाकारः तस्यैवा- 
यमाकारो ऽस्तु, कः परीक्षावसररः १ अत आहन चेति। नाऽ्यमाका- 
रो ऽथेज्ञानयोरन्यतरधमेतया निधीरितो भासते, यतः परीक्षाघस्षसो 
न स्यादिति ॥ ६॥ 

नन्वेकस्मिक्नपि प्रकाशमाने ऽन्यदेधरकाङमानमेव सिध्यति, तथा 

च सिध्यत्येव दवेतमन आह रद्यमाणस्मेति । तस्मादेकस्यैय 'श्चवमस्तित्व, 
द्वितीयं तवास्ति नास्तीति परी्चितव्यमित्याद तस्मादिति ॥ ७ ॥ 

तेन यदि परीक्चमाणा श्ञानमेवाऽऽकारवद्ध्यवस्यामः। ततस्तन्मा. 
च पव धत्यक्चप्रमा श्षीणिव्य्थकरपनां विजदीमः, क्ञानस्य हि स्वयं 
प्रकादरामानस्व नाऽथैमन्तरेणाऽनुपपत्तिरिति सिष्यत्यद्वैतम् । अथ तु 
चाद्यस्मैवाऽयमाकारवत्तया अकारास्त(र)स्रकामानत्वाद्स्ति, तस्य 
च जडत्वेन पराऽधीनप्रकाशास्वात्तस्पकाशोपपत्तये ज्ञानमपि कल्पयि- 
तव्यमिति क्लिथ्यति द्वैतम् । तदिदमाह भत इति द्वयेन ॥ ८ ॥९॥ , 



०४ न्थायरन्नाकरंख्यच्यारूयासहिते शोक वार्तिके 

कि तावदच्र युक्तं स्थात् १ ज्ञानमाकार वत्) कुतः ॥ 

पकमाकरवदर्तु ग्राद्यमित्यध्यगाष्माह् ॥१०॥ 

तदयद्याऽऽकारवानर्धो बाद्यः कर्प्येत तस्य च । 

ग्राद्यत्वमन्यथा् न स्थादिति प्राहककल्पना ॥ ६! ५ 

तेनाऽऽकारवतः कलघ्ाद् ग्राद्याद्ाकारय।जतम् । 

वस्त्वन्तरं प्रकल्प्य स्वाद् भ्राह्क निष्प्रमाणकम् ॥१२॥ 

स्याऽकरुपनमिच्छञदथं ग्राहकत बरद; । 

ज्ञालाञ्चे विसंवादः सिद्धा तवक्राऽधकल्पना ॥ १३॥ 

ग्राह्याम्राहकयोरेक्ये स्वधा धातिपाद्यत । 

याद्याभ्यन्तर रूपश्च परिकर्प्यो टपषेष्यते ॥ ५४ ॥ 

पूषेपश्चं गह्णाति किं तावदिति । नतु ब्हिर्यभास्मानस्व कथं ज्ञाना 

कारत्वामात प्रर्छत कुत इत्तै। उत्तरमाह परमत ¦ पकमव {हि नादा 

श्यकं वस्तु प्रकारात न द्वमिस्यतावद्चगतच्ता चयम्, अतस्त- 

स्माल्मेवाश्रयितव्य न यामति ॥ १० ॥ 

तथापि कथं क्ञानकारतेट्याह तर्दति । अथस्य बाह्याकस्त्व तस्य 

जङ्स्य ब्राह्यत्वसिद्धये ब्राहक क्ञ।नमङ्गीकतव्यामति ॥ ११॥ 

तत्र क्षो दोषोऽत आह तेनेति । न दि कृर्टनचापपत्ता विन। भरताः 

गेना ऽ्कददप्तकदपन युक्ामेति ॥ १२॥ 

शङ्कते तस्येति । शानवत् अथ पव क्वयप्रकाश्चो ऽसत्लिति । दषयत्ति 

सष्ठामान्र इति । एकमेव स्वय्रकाशं वस्त्विति म मत, तस्या्धष््त स 

क्ञामान्रं मवताच्यते, नाऽय बद्षः कश्िद्ति॥ १३॥ 

पतदेव विद्कणो ति प्रयेति । श्चन वा भवत्ता च), सवथा 1सद 

ताबह्धादह्यप्राहकयारेकत्वं, तावदव चाऽस्माभिः प्रतिपाद्यते नाऽन्य 

दिति । नन्वर्थो बाह्यः, विक्षानं त्वन्तरं क्षणक, तत्कथन वस्तु 

विशरेषोऽत ` भां ब्येति । पकमपेश्च्येतरद् बाह्य, तद पक्ष्य चा<न्यद्। 

न्तरम् । अद्विदीये तु वस्तुनि श्युषेवाऽ्य विभागः । स्वरचथ्रकाश्त्वे ९8 

अस्य।ऽप द।णकर्वमवः स्थायिनः सुषुप्त्याद्ावप्रकाद्वामानरस् 

` ` ` अतो वस्तुनि !` ` " ` ^ 
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(मत्पक्षे यद्यपि स्वच्छो(\) ज्ञानास्मा परमार्थतः । 
तथाऽप्यनादौ संसारे पूवज्ञानधसतिसिः ॥ १५ ॥ 
वचिच्राभिश्चिच्हेतुत्बाद्रासनाभिरपप्टयात् । 
स्वालुरूप्पण नीलाद ब्राद्यग्राहकदू षितम्(२) ॥१६॥ 

प्रविभक्त मिकोत्पन्न नाऽन्यमधप्तपेश्लः। । 

अन्योन्यहेतुला चैव ज्ञानशक्तयोरनादिका ॥ १७ ॥ 

अनेककल्पनायाश्च ज्यायसी दयेककल्पना । 

चकतिमाच्रस्य सेदश्च वस्तुमदादिक्िष्यते ॥ १८ ॥ 

यदि विक्ानमा्नप्रेव त्वे ततस्तस्य सच्चिन्मात्ररूपत्वान्नीरादे- 

प्र्याकारस्य कथमामासो नीकमिदमिति १ कदा चिर्चाऽस्मदथेस्य 

ग्राहुकाकार श्या ऽहमिति ? अत्त भह म्पक्षरति खाद्धद्वयेन । भनादौं 

संसारे षिचित्रव्राह्यप्राहकाकारबुद्धिलन्याभिविचित्राभिवांसनाभिजञन्य- 
मा(३)नस्य श्वहेत्वानुरुप्येण विचिच्रग्राह्यग्राहकाकारशबङस्य विभ 

कतस्य विचिघ्रस्योत्पत्तिसिद्धेन वेैचिनयासद्धयऽथपेक्षा सम्भवति) 

यथाऽऽह -- 
खविभागोऽपि चुध्याला विपयासि तद शनैः । 

। ग्राह्यम्राहकसविस्िभेदवानिव रक्ष्यते ॥ इति । 
तथा- 

परिच्छ्दान्तराश्चायं भावों चहिरवस्थिंतः । 
क्लानस्याऽमेददिनो भेदप्रतिभासो ऽप्युपप्कबास्(४) ॥ इति । 

उपप्छवाद् श्ान्त्याकारसमारोपादित्यथः। ननु ज्ञानवेचिन्याद्वास- 
नावैचिश्यं ततश्च तद्वेचिनयम् , ईइततिरेतसश्नयः स्यादेत्युक्तं निराल- 

मबनवादे, अत उक्तमनादौ संस्लारदति । तद्विवृणोति अन्योन्यदति । श. 

किरति वासनोंच्यतङइति । प्कय। वासनयेकं श्ञानं जन्यते, तेनाऽप्य 
त्या वासना) तय।ऽप्यन्यज् ज्ञानमिति नेतरेतराश्रयम् । नच सवांद्य. 

स्य कर्थं सिद्धिरिति चक्तस्यम् । अनादित्बात्सस्तारस्वेति ॥१५॥ ॥१७॥ 

कर्पनाङाघवादि ्नानाकारतैव नीखादेयुक्तेद्याह अनेकेति । ननु 

भवतामपि क्षानवासनयोः कद्पनामेदावस्सयेवाऽनेक कल्पना, अत भाद 

शक्तीति । ऋ्ानस्यैव दहि शक्तिमारं वासना, तन्मान्नकद्पना वस्तुभेद 

8 (२) रषितमिति पा० । 



५०६ न्यायरनाकराद्यन्यारूय।संटिते शुाकव।(के । 

तस्मादुजयसिद्धत्वास् ज्ञानस्याऽऽकार कल्पनां । 
ज्यायसी) मवतस्स्वथ करपयित्वा भवेदियम् ॥१९॥ 
तदासिद्धावरतत्वात् तेनेव विपकरष्टता । 

कदपनाह््घीयसी, श नशाक्तिरूपस्य संस्कार स्याऽयवादिनि।ऽष्यम्युपगः 
मात्! सबै चेदं ज्ञानाऽतिरिक्तवासन)!ऽभ्युपरमेनोक्तम् । परमार्थतस्तु 
न कश्चानातिरिकत फि चिदेसित बौद्ध(नां ज्ञानान्येव तु समनन्तरभ्रस्यय- 
वद्रोन धिचिच्रनीखपीतादिरूपाणि जायमानानि कायंकारणरूपाणि भ- 
नादिकतानरूपेण प्रवरित । नाऽथेरूपमपेक्षन्त दति ॥ १८ ॥ 

उभयवादिसिद्धस्वाश्च श्ानस्य तदाकार कद्पनेवाऽथाकारकल्पना. 
तो ज्यायसत्याह् तस्मादिति सीत्यन्तेन  तस्मादथांकारकस्पनादिस्य्थैः। 
भवतस्त्वथे कद्पयित्वाऽपि गरीयस्तीय क्ञनाकारफल्पनाऽवन्प्यमङ्गी 
क्तर्शेर्याह् भवत इति । कारणमाह तदसिद्धाविति । नद्ादच्याकासाऽग्राक्षद्धौ 

हि सविन्माज्रूपे जानं नाखादिकमथंवेक्ेषमुपस्थापाधेतुं न रक्षतु 
यात् ¦ नश्यसि संविद्धदे सवे्यमदः सम्भवति । नीलाचाकासयऽ 
मावे च सविदामभेदः (श)स्यात्, सषेदूपस्य सवन्न समानत्वात् । 

नीखादिरूपेण त्वथंसलमानं ज्ञानं सरूपाऽथतिषयं भवतीति युक्तम् । 
यदाहुः "न हि सवित्तिसत्तयच तद्वंदना युक्ता, तस्याः स्वभाऽचि. 

शेषादविन्चेषप्रसङ्गात् , तां सारूप्यमाब्िरस्सरूपयितु घटयेत् ।* इतिं । 
तथा-- 

तत्राऽ्चुभवमान्नण ज्ञानस्य सद शात्मनः । 
माग्यन्ते न।ऽऽत्मना येन् प्रतिकमे विभज्यते ॥ इति। 

तत्रा ऽवश्यमथविश्ेषवि षयत्वसिद्धये श्ानानामपि नलिदयाकारव. 

स्थमङ्खकन्तदपम् । यद्यपि स्वेमाचत एव संविदो व्यतिभिदेसन्, त 
थाप्यस्तौ मेदो न नीलाद्युपरागमन्तरेण शाक्यते निरूपयितुम् । न चा 
ऽनिशूपितमेदाः संवेदयभदमटरमुपस्थापयेतुम्। न हि संविदस्तत्यिता 
वता नीखछाऽवधघारणे सम्भवति । तद्रूपस्य पीकादिलाधारणस्वात् । 
तस्माज् क्षानाकारो नीखादिनाऽर्थाकार इति । 

कि चेवम्थाकारत्वे नारस्य तेन ज्ञानेन विग्ररृष्टता भिन्नता स्या. 
तू) ततश्च तेनाऽस्य प्रकाशो न स्यादित्याह तेनेति । मत्पक्षे तु सम्भव 
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प्रत्यासन्नं च समस्बद्धं(१) माद्य मत यिष्यति ॥२०॥ 
` इतश्चाऽऽ कार वञ्ज्ञान यस्मात्तक्रस्परकाडकम् । 

नि ग्राह्यत्वभित्यादह प्रव्यासन्नमिति । प्रत्यासत्तिस्तादात्थ्यं, ग्राह्यं मम भविः 
ष्यतीति वक्ष्यमाणेन सन्वन्धः । तदेवं प्रयोगः, नीलरूपं नाखवेदनाद भि 
श्न, तदुत्पत्तौ संवेद्यमानत्वात्तत्स्वरूपवत्। त द्धिन्नत्वेनाऽ सवेद्यमानत्वा- 
दा । तत्स्वरूपचद भिन्नत्वे चा संवेद्यता न स्यात् फीतवदिति । तदनेन 
सम्धदनादिति बोद्धोक्तो देतुद्दक्षित इति। 

अपरमपि ब्राष्यरुश्चणयोगादिति तदुक्तमेव हेतुं दश्यत्ति सम्बद्धमि. 
ति। मप्र विज्ञानसम्बखमेव नीट तदा्मत्वात् । ततश्च युक्तं तस्य 

प्राह्यत्वमिति । इदमेव दहि ब्राह्यलक्षणं यत्तादात्स्यम् , तच त्वथोन्तरत्वा- 
न्न तादाट्म्यम् । न चाऽन्यो ऽपि कश्चिज् ज्ञानाऽ्योः सम्बन्धोऽस्ति 
यद्वशाद्थो ब्रह्यलक्षणमनुवत्तेत । वच्ाऽसति सम्बन्धे प्राह्यत्वाभ्युप- 
गमे सवसंविदां सर्वैत्रिषयता स्यात्, तत्न सवैः सर्ववित् स्यात्| 
हेतुत्व प्राद्यलक्षणमिति चन्न, नेऽद्ठिरपि प्रसङ्गात् । क्ञानाकाराऽप॑णक्ष. 

मत्वं हेतुत्वमिति चेन्न, प्रमाणामावात्। न हि मीलोऽथो ज्ञाने नाला. 
कारमरपयतीति किञ्चन प्रमाणमस्तीति । ज्ञानकैचिञयस्य समनन्तरप्र. ` 
स्ययाद्रेवोपपत्तेरिति वक्ष्यामः । तारूप्यं ब्राह्यत्वमिति चेत्, असन्न. 
हितोऽपि नीखारर्थो नीलक्नानस्य प्राष्य: स्यात् । किच, कथं चिन्लाङ- . 
प्यं स्ैन्ञानानां सवौयैर्दिशिंष्, सवेषां क्षणिकत्वात् । ततश्च सेव सख. ` 
व॑क्षतापत्तिः ) सचीत्मना तु सार्प्ये ऽथघत्त ज्ञानस्यापि जडत्वं स्या. 
त्। यथाऽऽदहुः- 

पकदेश्ोन सारूप्ये सर्वः स्यात् स्वैवेदक्ः | 
सर्वीत्मनातु सारूप्ये ज्ञानमक्षानतां बजेत्॥ इत्ति । 

सारूप्य तवुत्पात्तिभ्यां प्राह्यत्वमिति चेत् , ध्रारावाहिकेषु पेम 
त्रस्थ ग्र्या स्यात् | तस्पात्स्ां बुद्धयः स्वाःमानमवानुमवन्ति नान्यत्। 

स्वयम चऽ्नजुभरुयन्त म् दुद्धन्नस्ण | तैस्याप बद्धन्तरस्य स्वात्पधयव- 

सायित्वात् । तथा ऽऽहुः-- . 
नारयो ऽचुभाव्यो बद्धा ऽस्त तस्या नाभ्चुमवा शरः 

ग्रा्य्राह कवैधुयांत् स्वयं सेच प्रकाशते ॥ दति ॥ १९ ॥ २० ॥ 
दूतश्च क्ानाकारोे नीरुदिक इत्याह रतशचेति । इदमे सघ्वतु 

त्यतत्तावत्साघयति यस्मादिति । भ. 
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स्वयं प्रकााही नस्य बाद्यस्योषासनं मतस्(१)।२१॥ 
न चाऽगृहीते ज्ञानाखूये(२) परकादयोऽ्धोवधायैते । 
तदघीनप्रकाक्ात्वादी पाऽऽमासे(३) पथा चरः ॥१२॥ 
'उत्पन्नेष्वपि चाऽथंषु परकाकषामाचतः(४) क्ाचत् | 
प्रतिषन्धकयोनाद्वा संचितिर्नो पजायते ॥ २३ ॥ 
ज्ञानस्थोत्पश्मानस्य प्रलिचन्घो न कश्चन । 

न चाऽप्रकाद्वारूपत्वं यनास्याऽग्रदणं भवेत् ॥ २४॥ 
॥ ¢ [ब ष ५ 

प्रक्न् चाऽधग्रहणादिषटटा तस्थोत्पत्तिस्तदेव च । 
संवेदनं भवेदस्य न चेत् कालान्तरेऽपि न ॥ २५॥ 
कड क ४५ [१ ( 

किंटितस्य भवेदूष्वे) धाक् च नासीत् , न येन तत्, 
पूवं गररात; प्याज गृहीतमिति भाष्यते ॥ २६ ॥ 
ज्ञानान्तरस्य चोत्पत्तिं प्रकाशे न प्रतीक्षते । 

घतामपि हि ज्ञानं प्रकाशकमिति। कस्य प्रकाशकमिति तदृदरौयति 
स्वयमिति । ॥ २१ ॥ 

केतः; क्मत्पाह् न चत्ति। न द्यग्रहात वरकाद्राक प्रक्राद्य प्रकाश्यत 

दीपप्रमावदिति । वदाहुः- 

 अप्रत्यक्षोपरुम्मस्य नाथदष्िः परसिध्यतीत्ति ॥ २२॥ 
इतश्चाःपत्तावेव गरह्यठद्याह उत्पत्ेष्विति स्याऽन्तेन । प्रागेव ताव- 

दथत्रहुणाक्त क्ानखपान्तभवतामण्ाः अ्चुत्वन्नस्य म्राहकत्चाभ्यागात् 

उत्पन्नाश्च मावा द्ववन युह्यन्त, प्रकाशकमिति , पात्तवन्वकस 

इावाद्वा, यथ। सन्तमसे कुडवब्यताये वा धर(५)॥। नच ज्ञानस्य भ्र 

तिषन्यकमास्त+ न च परक्रक्राभावः, स्वय प्रकाश्त्वात्त। अता भब. 

भ्यपमु्पत्ताचच ब्रह्मतस्यामाति । याद् चवरम्राचि न गद्यत, कटास्तर $पि 

न गृह्ताऽबिश्चेषादित्याह न चदिति ॥ २३॥ ॥ २५ ॥ । 

अविशेषमेव द् शंयति कफिंंति ॥ २६॥ 
छ्ञानान्तरामेति चत्, त्राह ज्ञानान्तरस्येति, धटादीनामप्रकाश्चात्म- 

` (१) उपायसम्मतमिति पाठान्तरम् । (२) ज्ञानो इति प।. । 
{षाः 
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तस्प तस्यापि चाऽन्येन संचित्तावस्थितिभवेत्))२७॥ 
न्ञानपृष्टेन योऽष्यू्वसधोऽमावेऽपि दहते । 
परामरछऽथेरूपस्य स कथं चोपपद्यते ॥ २८ ॥ 
तत्रुपमथमालिख्य(१) यदि धीन पजायते । 
भूतकाले च यद्यर्स्तत्पूध नोपरखुश्ितः! ॥ २२ ॥ 
व्कारश्चापि हद्यन्ते वर्स॑मानाभ्थेवुदिषु | 
नीको ऽ्ोऽय थतो मत्र तद्रूपा जायते भलि; ॥३०॥ 

तस्मात् पूर्वगररीत्तास बुद्धिष्वधोपलम्मनस्् । 
न चोपकरछार्धिरस्तीषह निराकारा बुद्धिषु । ३१ ॥ 

नां हि प्रकाशाय प्रकाशाऽ्पेश्चा युक्ता) न त॒ प्रकाशात्मनो ज्ञानस्येति । 

सञ्जातीया$पेक्षायामनवस्थेत्यादह तस्येति । मा नाम सकद ज्ञानामात च 

क, उन्तरफारे स्मूतिददानात् । पच चकावेषयज्ञानप्रवाह प्वाऽयुषः 

पर्वधसामाष्धिषयान्तरसंचारो न स्यात्त । यथाहुः-- 
शानारतरेणाऽनुभवे दीष्टा तज्रापि च स्तः 

विषयान्तर्सश्चारस्तथा न स्यात् ख चष्यते ॥ इति ॥ २७. # 

तश्च क्षानपुरस्लर पचाथोऽसुभवो ज्ञानाकारस्य नाकापव्ाएयाह् 

नदनेति दयेन । ज्ञातमधसुत्तरकारं परस्मे कथयन् ्ञानपुरस्लस्मव 

सथा परामू्दय कथयते, जाताय मर्या धर इति । यथाभ्चुसव च 

कथम् । तथा$तीतेऽनागते चाऽयऽथकिारस्य नालाद् परमश्चा<- 

सति श्षानाकारते नोपपद्यते । न छता धीरुरज्यत । भत कनपु 

रर्सरमेवाऽधेग्रहणम् 1 क्ञानाकारश्च नीलादिः। क्षानपृष्टेन यारण्युष्च ष 

राभर्शोऽ्षपस्य स कथमुपपद्यते, भूतंकाठे यद्ययथः तत्प नाप्त 

त्यस्धयः 1 तथाऽथमाये यः परामराऽथरूपस्य स कथञ्नुपपद्यते ल 

दरूपमथमालिख्य यदि धीनापजयत दति ॥ २८ ॥ २९. ॥ 

भे केवरमयुभूताथकथनम् अलुभूयमानकथनम्येवमेवेत्याह 

प्रकारं पति ॥ १० ॥ 
उपस्चहरति तस्मादिति । भवतु क्ञानपुरस्सस्मथन्रदणः थापि कथ 

नाङदिशषाना कारस्वमित्यत्त आद न चेति । नीरगिद मिति नीखाकार्मवं 

॥,१ 
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विवेकबुद्ख भावाच साकारस्य च दक्नात। 
आकारवत्तया(१) बोधो ज्ञानस्यैव प्रसज्यते ॥ १२॥ 
न चछयेवं कल्पनां शाक्या निराक्षाराऽऽदितो मतिः 
गृह्यतेऽथस्ततः पश्चात साकारः सम्धतीयते ॥ ३६ ॥ 
आकार बत्वभेदो हि(९) ज्ञात्वा शक्येत भाषितुम् । 
पराग्बुद्धि्रहणादर्थे संषित्तिर्नेति साधित्तम् ॥ ३४॥ 
न याऽथोकार एवाऽयं ज्ञानारूहः प्रतीयते। ` 
न हि सो ऽन्तःपवेच्ाय वर्थासो नाऽभैहा नये ॥२५॥ 
हइत्थशभावे प्रभाणं च ततस्य वक्तुं न शक्चते । 
तदीयप्रतिविम्बत्वमतस्भादेव नेष्यते ॥ ३६ ॥ 
निखन्द्रविम्बसूप हि हषं येन दिवा जलम् । 

पवम्थौऽपि साकारः स्यात् , यद्ाकारद्वयं द्यते, न तु तदस्ती. 
स्याह विवेकेति । यदि न फिचिदपि साकारं घस्तु दद्येतै ततोऽथवज्ञ 
ज्ञानमपि साकारंन स्यात्, रश्यते तु किञ्चित्साकारं वरस्त्विस्याह 
खाकारस्येति । तदस्पाद्धेतुद्धयात् ज्ञानं खाकारं नाथं इत्याद भाकरिति॥३२॥ 

प्रथमं हेतुं विचृणोति न ईति ॥ ३३ ॥ 
दिर्तायं विद्रणोति भाकारव्तरेति । यदि त्वगृदीतैव बुद्धिर गृहणी. 

यात् ततस्तस्या निराकारत्वमथस्यापि च साकारस्वं सिद्ध्येत्, न 
तु तदृस्तात्युक्तामेत्याह प्रागिति ॥ 2४ ॥ 

के चिदाहुः, सयं, नीरप्कास्तया ज्ञानं गृह्यते न स्वघाचाकारस्त 
स्येव, कि स्वथौकार प्रायं शानं समारूढो द््यतदति । तान्. निरा. 
करोति नचेति | कारणमाह न दीति। कथं खलद्वथंधम्मेः सन् स्वायं 
हित्वा वस्त्वन्तरं श्चानं प्रातिश्ेदिति ॥ २५ ॥ 

` क्षानधर्मततया च गृह्यमाणस्य निध्रमाणकमर्घरमत्वापित्याह इत्थ. 
मिति। मा नामाऽथै विदासीदर्थस्थस्येव प्रतिधिम्बमिदं नीटरूपस्या 
द रसकाशचे ज्ञाने प्रकाद्रातदत्यत भह तदीयति । एतस्मादिति । प्रमाणाऽभा. 

वादित्यथेः ॥ ३६ ॥ 
, ° * * ती भवतीत्याह निश्वनेति खे च 
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सरा्ौखेचतं दृष्टा जानाति प्रतिविस्वताम्।३७॥ 
विन्ञामे न कदा चित्तु पराङिनराकारददनम् । 
वाद्ये वा ऽऽकारवत्ताधीर्येनेवं कल्पना भवेत् ॥१८॥ 
रान्दगन्धरसानां च कीटशी प्रतिविम्बता। 

ज्ञाने च गरद्यमाणस्य कथं स्याद्थघमेना ॥ ३९ ॥ 
बाद्याम्धन्तरदेश्चात्वान्न चाऽयक्ानधो सथः । 
सस्पकों ऽस्ति यतो भोहादषिवेकभति भवेत् ॥४५०॥ 
असंमूढस्य चारटटेनं संमोहपरकरूपना । 
करूप्यसाने ऽध वा ऽप्येवं न उथोरवतिष्ठते ॥४१॥ 
संसर्मयमें आकारस्तस्मादेव न युज्यते । 
देशभेद्ाद्ससग) मूलाऽसूततया तथा॥ *२॥ 

\ 

जरे चेत्यथः ॥ ३७ ॥ 
त्वेव म्रास्तीत्यत भह विज्ञानेति ॥ २८ ॥ 

किच चाष्युषाणामेव प्रतिचिस्बनं दष्मतः कथं शब्दादीनां ज्ञाने 
दशनमित्याह शब्देति । न केवलं प्रतिविम्बत्वमप्रमाणम् , भथेधर्मत्वम 
प्यप्रमाणकमित्याह ज्ञाने चेति ॥ ३२ ॥ । 

मा भूल्पतिविम्क, क्ञानार्थो तु सखष्टौ समाहादविचिश्चन्नथंध्मेमेव 
नार क्षानऽध्यचस्यताव्यत आहु सह्यति ॥ ४० ॥ 

किच, सवंस्य जगतः सरमोहकदपनमति साहसम्, न कथि्प्य- 
समूढो ददयतद्व्या ह असमूढस्मेति । तदेवं स्यपि संमोहकद्पनायां(१) 
न इयोरेवावतिष्ठते अथंसहस्रस्याऽयमाक्रारः संसर्गत्संमुढानापरेकः 
वदघभासतद्ति कि न कर्ष्यते इयाद् कतप्यमान$्ति ॥ ४१ ॥ 

केचिच्वाहूः, न क्षानधमों नीखादिः, न चार्थस्य । निराक्षासयोः 
सेद््टयोराकारो निष्यद्यते, वचूणेदरिद्रयोरिवाऽखुणिमेति, तानू निरा. 
करोति संसर्मति । -तस्मादित्येताद्वब्रुणो ति देशभेदादिति । कि च, सुत्तेयो. 
रेव; ,+सगदाकारो निष्पद्यते, न मूत्तौऽपरत्तैयोनौप्यमूत्तेयोः ) तदिद 
कान -त।घदसुततैम्, अर्थस्तु यदि मुत्तो यदि वा ऽमूक्तेः द्ेघाऽपि.नाऽ 
नयोराकारो निष्पद्यत इत्याह मृतेति ॥ ४२॥ 
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श्रलोक्येन प्रसङ्गाच संसर्गो मैककारंता । 

न चाऽष्यार्जवतः स्थानं ज्ञानेनाऽधेस्य विद्यते ॥४३॥ 

सर्वथा कल्पनायां च चक्षुषा ऽपि रसादयः, 

गद्येरन् सवै मावानामण्वाकाराञ्च तद्घताः ॥ ४५॥ 
न चाऽपि विषयत्वेन स्थाने संसगकर्पना । 
विषयत्वं हि(*)कीरर् स्यात् प्रागाकारोपलम्समात् ४५ 

न दछसश्रेलितो भावो विषपत्वेन कर्प्यले । 

विषयत्वात् तदाकार आकाराद्विषयश्च सः ॥४९॥ 

दयोराकारनिसं्तं सनयं संखष्टतां त्रा । 
स्वरूपतः परिच्छिद्य चक्तु्नित्यादि युज्यते ॥ ४७ ॥ 

न चाऽप्यस्येद् सद्भावः प्राग् ग्रहीता न चोपरि । 
न याकार विनिखुक्तं ग्राद्यमस्तीति माकेतम् ॥४८॥ 

ननु सत्यपि देशामेदे कारेकयात्संसर्गो भवि्यत््॑यत आहे तेरो 
कयेनेति । श्चानसमयवसिनां सधरषामीदशशससगै सम्भवात् सवेषामाक्रारा 
कषान पकस्मिन्सुपकम्यरक्निति । यदि ज्ञानाऽऽज्ञवेनाऽऽभिसुख्पेनाथेस्या 
ऽवस्थानं ससगंः, तजा न चेति । शानस्य सुखाऽभावादिति ॥ ४३ ॥ 

किं च, येनैवार्थेन ज्ञानं ससल्यते तमेव सर्षासमन। ससम 
प्रप्रोतिनदि स्सर्गे कथिदश्ः परिदन्त खक्यते । ततम्थेकार्मिन 
धटादा अव चक्षुषाञ्चुभूयमन तद्वता रकल्लादयः परमाणवश्ाऽचुभूय 
रश्ित्थाह सकैथेति ॥ ४४॥ 

विषयतया ऽवस्थानम्थस्य ससग, न चातिप्रसङ्ग इति चेत्) 
तत्राह नचेति कारणमाह विषयत्वमिति ॥ ४५ ॥ 

किमिति विषयत्वं न भवत्यत्त आहन दीति । पं चेतरेतधशथयं 
स्यादित्याह विषयत्वादिति । धिषयत्वरूपादैव हि ससग दाका येष्पात्ति 
आकार निष्पत्तो चोपलभ्यमानत्वसक्षणं विषयत्वं, निराकारोपलम्भ। 
भावात्, अतोऽन्योन्याश्चयमिति ॥ ४६ ॥ 

कि चव(२) ससखगधमत्वमाकारस्य युक्तमित्याह द्रयोरिति ॥ ४७ ॥ 
न स्वेवमन्रा ऽश्तीत्यादं न चेति । कथमित्याह न हति ॥'४८॥ 

~ ~ 
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तस्मादर्थेन संसगों निष्प्रमाणक एवते । ` 

ज्ञानकैचिन्यसिद्यपरं न चाऽस्त्यर्थस्य कल्पना ॥४९॥ 
तदधीनं हि वैचि्यं क टं येन(१) कर्प्यते 1 
नीराकोस्य चोत्प्तिर्वैचिन्याऽऽकारयोः कथम् ॥९०॥ 
निराकाराच विषयाद्बुद्याकारो ऽतिषिस्मयः। 

उपत्तहरति तस्मादिति । नन्वक्लत्य्थंससगे यदिदं नीरपौतादिरूपेण 
कनानां वैचिग्यं सन्नो पपद्यते । न हि समनन्तरप्रत्ययमान्न(दंस्योत्पात्तिः 
सभवति, तस्य सवत्राऽविशिष्टत्वात् । अिरक्चणेन च विखक्षणकाय- 
नि्पस्ययोगात् । पवमारोकेन्द्रियमनःकारणानामपि साधारण्याद्रैव 
नं वेचिञयनिभिन्तर्वम् । (२) तदिदं निरूपमन्येषु देतुषु सत्स्वपि कदा 
चिदुत्पद्यमानकारणभूतमथेन्तक्लमी कदपयत्यत आहं ज्ञानेति ॥ ४९ ॥ 

कारणमाह तदधीनभित्ि। न ह्यथंसंसरगङृतं वेचिन्रयं कचिद् दष्ट, 
यतैस्तदैनादथेसस्त्गैः कर्प्यतदत्ति। कि च, संसर्गधमौऽऽकारवादिनां 
प्राक्ससमाक्निराकरोऽथौ ज्ञानं च, तत्कथ तत्ससतगोदाकासो निष्पद्यते, 
कथन्तरां च तद्धेचिज्यमित्याह निराकरेणेति । साकाराणामेव व्वूगदीनां 
संसगोदाकारनिष्पत्ति्टा । सर्वेषां च निरकाराणामविलक्षणत्वात्कथं 
विचित्राऽऽकारनिष्पात्तिः १ अथाऽविरक्चषणादपि कारणाद्धेलक्षणकाय 
निष्पत्तिस्पेयते १ सा समनन्तस्प्रत्ययादेवाऽस्तु, किमथेससगेश्रद 
णेति ॥ ५०॥ 

यदेप्याहुः, नाऽयमाकारः खखष्टयोदभयोः, सवेदेवाऽ्थ) निराक्रारः, 
ज्ञानमेव साकारम् , स चाकारोऽथकस्षसगेरृतत इति; तदपे पू्ेकक्निस 
कन्तंव्यम् । न दहि निराकाराद्थादृबुद्धावाकारैचित्रथयोरापादने सै. 
भवतीद्यादह निराकारादिति । सखंगधमत्ते वा ऽऽकारस्वाऽ्यमपरो दोष 
याह स्मृताति स द्धन । न ह्यतीतस्मरृतावनागताऽनुमाने स्वत शशधि- 
षाणाद्वभासते बा ऽथेखसगों ऽस्त, यक्निमित्तोऽयमाकरारः स्यात् , 
विदधमानेन संसगीऽ्योगात् । तदवद्यं वास्नापयोयसननतस्तसप्रत्थय 
एतिवेयमाकारतदेयिञ्योत्पत्तिगद्धाकन्तैव्या; तथा जाप्रद्धियामप्यस्त, 
किभथश्षसर्भेणेति 1 

त्रास्तिकास्तु, शा ख्यधंमथंमपि नीखपीतादिविचिक्रा- 
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सतिस्वञ्नादिनोपे
(१) च स्याद्नाकारता तच ॥५१॥ 

हि तथाऽथसंखभेः केवखा वासनेव तु । 

तुत्वनांपपन्ना
त सव जाथ्रद्धि सापः ॥ ५२ ॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ
्यामेवं ज्ञानस्थ गम्यते । 

आकारो, न हि बाद्यस्य ज्ञानाऽपेतो निद स्यते(२)।५३। 

वाद्याऽ्पेतो मथा यद्वत् , तस्मात संसगंवाभियम् । 
` निराकारे ऽपि विज्ञाने वाखनास्वेव युज्यते ॥५४॥ 

कारमेव कल्पयन्ति न निराकारम् । यदेव च विषयाकारसमपेणक्षप्नं 

हेतुत्वं तदेवाश्थेस्व ्राह्यत्वमिति न ब्राह्यलक्षणाभ्योगः । यथा ऽऽहुः- 

भिश्नकारं कथं ग्राह्यमिति चद्रह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव तद्युक्त जमा ऽऽकाराऽपेणक्षमम् ॥ इति । 

नन्वेव जन्यक्ञानसमये जनकस्याऽथंस्याऽतीतत्वात् कथ वतेमा- 
नाऽवमासः ? ज्ञानाकारो ह्ययं वर्तमानः प्रथते, अर्थस्तु तत्सम्पैकतया 
ऽतीत पथ कद्प्यते, अतो न दोषः । कथं पुनः परत्यक्षप्नानेऽनवमाल- 
मानस्य प्रत्यक्चत्वम् ? ददमेव प्रत्यक्षत्वम्थंस्य, (३)यत्साक्षात्लाकारविक्ञा 

नजननम् । यस्तु परम्परया साकार विक्ञानं जनयति सोऽचुमेयः, यथा 
षहिस्वटक्षणं धूमस्वरक्षणत्तदशनतद्धिकव्पध्रणाडिकया ऽग्निक्ञाने ज- 
मयद्नुमेयम् । अतत एव पत्यक्षमञ्चुमानं च दे पव प्रमाणे । साक्षाज्ञन- 
कस्य प्रत्यक्षत्वात्, परम्परया जनकस्य चाऽुमेयत्वात् । अजनकस्य 
चाऽग्राह्मत्वान्नाऽतो द्यादन्यत्लम्भवत्तीदि । तेषामपीदं तुद्य निराकर- 
णम्, (तदधीनं हि वैचिश्यं कर इष्टमिति, 'स्परतिस्वप्रदिबेषे च स्या 
दमाक(रता तवेति च ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

इतश्च ज्ञानाऽऽकारो नीङादिरित्याह अन्वयेति आकारोऽन्तेन 1 पश्च 
ब्दो युक््यस्तरापन्यासखे । ताषेव दशंयाते न ईति वदन्तेन | स्वद्मादाव 

सत्यप्य्ं ज्ञानान्वयादेवाऽऽकाराऽन्वयो दद्यते, ज्ञानाऽभमावे तुन क. 
चिदु्श्यतइति । उपसदहरति तस्मादिति । स्वभावतः स्वच्छमेव ञानं 
समनन्तरधत्ययाख्यवासनाससगाद्ः विचित्रनीकपीताधाकारमुपजाय- 
तदति ॥ ५२ ॥ ५७ ॥ 

। । बोधेनेति पा.। (१९) निददयते, इतिप, । 



. शून्यवादः चु० ५ - ११५. 

दयोरप्येक आकार इत्येतस्याऽप्रभागता(१) । ` 

देष्ामेदादसंसगों कयोश्ाऽनवषारणात् ॥ ९९ ॥ 
¢ क ~~ ` 

एवमेव1ऽधेबुद्धयोः स्यात् साद द्यान्नाऽचिभक्तता । 

मेदे ज्ञाते हि स्ादश्यं नाऽज्ञाते स्यात् खपुष्पवत् ॥५६॥ 

तथा दिचन्द्रमायादावन्यथा ऽयं व्यवस्थिते । 
५ क~ € ¢ क 

या स्यादाकारस्षविन्तिनोऽसाव्थानेवन्धना ॥५७॥ 

नक्षन्नं तारका तिष्यो दारा इत्येवमादिषु । 

 सैकचाऽ्यं विरुडत्वाद्िङ्गाऽनेकत्वस्स्भवः ॥ ५८ ॥ 

 परिबादर्कासुकड्युनां कुण पादिसतिस्तथा । 
क ¢ [^ क [क 

,दीषेहंस्वत्व बुद्धिश्च दये कस्मिन्नप्यपेक्षया ॥ ५९ ॥ 

अपरे स्वाह पक पवाऽयमाकारः; भ्यामरथज्ञानाभ्यां साधारः 

प्यनाऽचुभूयत साक्चषाल्ानाहितनव माणद्धयन खाक्षाङूपामतति; त्राह 

द्वयोरिति । कारणमाह देशभेदादिति । आन्तरं हि क्ञानमतिदहुर चाञ्थःक 

शमाभ्थामसखषएाभ्यामसानाहतास्यामकस्याऽसुभव दति । उयस्{व. 

स्थ चा ऽसिद्धत्वाक्नाऽऽक(रसाधारण्यामेत्याहदयारति ॥ ५५ ॥ 

सं स्वाह दउाचाप ज्ञानाम्था पथग्ाऽऽकारवस्ता सथा पत्वत्यस्त । 

सादश्यादाकारविवेको नाऽवभासत इति; तान् प्रत्याह एवमिति । “सा 

हश्याद विमक्तते?स्येतदप्यवमेव, दयोरनव धारणादेव नस्वा(र)दिति। 

पतदेव विच्रृणोत्ति भेद इति ॥ ५६ ॥ 

दतश्च ज्ञानाड.ऽकारत्वमित्याह तथेति । सवेष्येव विभ्रमेष्वसत्येवाऽ्थ 

भासमाना नाटरखाद्ः कथमशथ्धमः स्यादातें ॥ ५५७ ॥ 

इतश्चैव मित्याह नक्षत्रमिति । अ्धधमेत्वे हि तस्येकत्वान्न विस्डकि- 

ङ्खमावश्ो घटतदहाते ॥ ५८ ॥ । 

यच्च्द्म्रकस्यामव भ्रम्रद्तिना पारत्राजक्रषद्निं कणप, कामिनी, 

मक्ष इति व्यवस्थितो पजननं विकव्पत्रयं, तदपि न स्यात्। बाह्यायां 

यदयेकाकारः तथेव सर्वैः प्रत्येतव्यः; अथ उयाकारः, तत्न भ्रयाणामपि 

विकर्पन्नयं स्यात् । तदवश्यमात्मीयचासनानिर्भितेवेषा(३) विकरप. 

दयवस्था ऽशत्रायतत्या । तथा सवेना शस्त्वत्याह् परत्राडति । 

^ 



रषद न्यायरन्राकराख्यव्याख्यासषिते शोकगा तिके । 

चटतस्वपार्थिकवद्रल्यपरमेयादि(१)मतिर्लथा | 
युगपद्धाह काणाश्च न स्या्ैकातम्धवसया८२) ॥६०॥ 
नाऽयं हेकच्र युगपदिरुद्धाकारखम्मवः । 
प्रलयानां. तु सिन्नत्काद्धवेच्छत्यनुसारततः + ६१ ॥ 
निरपे्लं स्वश्पेण तस्माज ज्ञानं यदाक्रलि। 
-लथा ऽथा, न ययाऽथं तु ज्ञानसुत्पच्ने क्रचित् ॥६२॥ 
इत्थ पिज्ञानतम्बत्मे क न्वथं कर्पयिष्यलिं । 

इतश्च नाऽथाकार इत्याह दैर्धति सार्धेन । अवेक्षाभेदादविसेध 
वकाणस्यात्तरमप्यपेक्षयेति । सत्यप्यपेक्षामेदे धर्मिण पकत्वाक्नाऽनेका 
ऽऽकारसमविशः सम्भवति, पकात्मकत्वात्, एकार्मकमेव दकम्, 
अन्यधकत्वहानदु, ननाच्वेकत्वयोर्विरोधात् । यथां 5 ऽष्ुः- 

(३)भन्यथकत्वमावः स्यान्नानाऽऽका राऽवभासिनः 
तस्व कथ स्युराकाराःनानेकत्वरुय दानितः ॥ शति । 

सनं युगपद्धाहकार्णा पुरषाणां नैकत्र दीर्घहस्ववृक्षत्वादयनेकाका।- 
रमातः स्यात् । ननाकारत्वे च सर्वेषां स्वैप्रतीत्तिः स्यात्| न च 
दशकारापक्षाद्भववश्यातप्रभारूपस्पश्चयोस्वि नक्तदिवं ग्रहणशग्रहुण- 
न्यदस्था समवाति । युगपद् . श्राहकाणामेव कस्यचित् फेञ्चिदाका 
राञधभासादिति ॥ ५२. ॥ ६० ॥ 

दस्वादाना तु विरोधादप्यसतमावेश्च इति माह नति । मत्पक्षे तु 
न्ना पत्ययाः युक्त यद्वासनाशक्तथनुल्ारेण विसद्धानविरुद्धाश्च बहू 
नाक्रारानू भजन्तष्त्याह परत्ययानामिति ॥ ६१ ॥ 

तस्माद थाऽनपेक्षमव यादशं नीखाऽ्स्कारं पताकार वा शानु 
स्पश्न यदि तद्ुसारणाऽथा ऽभ्युपगन्तुं इाक्यते, ततोऽस्तु नाम, न 
स्व्ऽचुसारि श्नम् । नीलाद्याकारत्वं ज्ञानस्य नाथौ.ऽधीनमिति या- 
वच् ( तदाह निरपेक्षमिति ॥ ६२ ॥ 

. .भवतुः ताह तदेजुखायत्राऽथः, अत आह इत्थमिति । नीलाद्याकारे 
दथाऽचन स्याद्थासद्धिः, स्वतन्त्रे तुकनिको नामारश् कल्पयेद्थो- 

- ८ १ ) षटत्वोत् पार्थिवद्रन्यसेकषेयादीति पा, । 



शून्यवादः सु ५ ११७ 

 धीरनारोपिताऽऽकारा स्वात्मन्येचोपयोक््यते ॥६३॥ 
नैतदस्ति, स्वथेकं हि ग्रं मारकसिष्यते । 
न वैकस्यैवलाह्मत्वे इ्ान्तः कथिददिति ते ॥६५॥ 
अग्न्यादयो घटादीनां व्रसिष्डा चे प्रक्ाद्काः । 
न नि परकाडयर्ूपा हि प्रकाशस्याऽनवेक्षणात् ॥६५॥ 
ग्राद्यत्यं तु यदा तेषां तदाऽ्चं चाक मतम् । 
अक्षग्रहणकारे तु ग्राहिका धीभविष्यति।॥ ६६ ॥ 
तस्यां त॒ गद्यमाणायान्रन्या घीग्राहिकेष्यते । 

ऽनारोपिताऽऽकारिव धीरद्ितीयाऽधेशूल्या स्वात्मन्येव पर्यैवक्य- 
तीति ॥६२॥ 

अन्न प्रतिविधनत्त नेतदस्तीति । यदेतद्धवतोक्तम् , एकमेव शने प्राय 
ग्राहक चेति, तत्कि क्रियाकर्मत्वाभिप्रायम् उत्त करणकमेत्वाऽभिष्राः 
यम् । आहो त् क्ठतेकमैत्वाभिप्रायम् ? सचैथान समवति । न ताव. 
त्कियाया एष कर्मत्वं समवाति, न हि पाकः पच्यते, छिदा वा छिद्ने । 
नापि करणकर्म॑त्वं कतेकमैस्वे वा पकस्य सम्भवति, न दाङ्कदयन्रेणेदा- 
ऽङ्कःघ्यग्र स्पृहयते, ना ऽष्यङ्कुट्यश्रमात्मानं स्पृशति, तेनाऽऽ सां विधानां 
दृष्टान्ते क्ीचदभ्यद् शनात् ज्ञाने ऽपि नास्ति स्मच) अथ स्वप्रक 
चछत्वमनेन भ्रकारेणोच्यतत, ज्ञानं हि स्वयमेव प्रकाशते नाऽन्यम्पे- 
चते इति, न पुनः कमेत्वमपीति । कस्य प्रकाशते १ न तावदन्वः 
पुमानस्ति । त्न स्वयत्नेव प्रकाशमानमहं नारभति प्रत्ययारपर््ति 
स्यात् । ददं नीलमिति त परग्डरत्ति ज्ञानसुत्पद्यते, अतो नेकस्य ब्राह्म. 
ग्राहकतेति ॥ £ ॥ 

ननु सग्न्याद्रनां स्वयमेव प्रकाद्यप्रकाश्कता दा अत आद 
अग्न्यादय इति स्थाढन्तेन । ये.ऽग्न्यादयः प्रकाशकाः सिद्धाः ते घराना, 
न प्रकाशात्मनः स्वरूपस्य प्रष्तादकाः | न प्रकादया इत्वर्थः । कथमित्याह 
भनयेक्षणादिति । यदू घरादीनामेवाऽऽखोकापक्षा नाखोकस्येति ॥ ६५ ॥ 

केन तर्दिते गरह्यन्तेऽत आदद प्राद्यत्वमिति । तस्य तरि केन ग्रहणम् , 
अत आह् ` भक्षति । अर्थापफत्तिरूपा अघ्युमानसरूपाचा धीरक्षस्य प्रादिः 
त + 1 
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वात्मा ग्राहको ग्राह्यो भवताऽभ्युपगस्यते ॥६७॥ 
कर्थचिद्धमषूपेण भिन्नत्वात् प्रत्ययस्य त्त् । 
म्राहकत्व जवसच् प्रादय द्रस्थाद् चात्मनः ॥६८॥ 

यस्तु नाऽत्यन्तमेदोऽ् क वाऽस्पविष्यते मथा । 
प्रव्यासत्तिनिभित्ता तु प्रयगास्सप्रचरसिता(१) ॥६९॥ 
अस्मत्प्रधोगसम्मिन्ना ज्ञानस्यैव तु कतरे । 
भवन्ती तन्न संवित्तियुंञ्येताऽप्यात्मकत्तैका ॥७०॥ 

मानेने चा गृह्यते, यथा वक्ष्यति भ्नाऽन्यथा द्यथैखद्धाव' इति । भाष्य. 
कारोऽपि “हाते त्वुमानादवगच्छती" (रोति 1 चोदयति नच्विति। 

-कृतृकमेरं भवताऽप्येकस्या $भ्युपगतमित्ति ॥ ६७ ॥ 
परिहरति कथंचिदिति । क्षानस्य केयान्न क्थचिद्धेदोऽस्ति तव, मम 

त॒ स्वरूपेणेकोऽप्यास्मा चभमैरूपेण कथचिद्धिन्तः, तदस्य ज्ञानरूपेण 
प्राहकस्वं द्रव्यादिरूपेण प्राह्यत्वपिति न ब्राह्यभ्रादकयारेकत्वमितति ॥६८॥ 

नन्वेवमभ्यल्यन्तमेदो व्राह्यत्राहकयोने स्याद्धर्तिरूपस्थैकत्वादत 
आह यत्विति । न क्चिदप्यत्यन्तभदोऽस्ति, सर्र धमेयत्वाद्यसेवा- 
दिति.। यद्यत्नापि ब्राद्यश्राहकयोभैदः, कथ तह्यीस्मवादे भाष्यकारेण 

प्रत्यगात्मनि चत (३)द्धघती''ति प्रत्यगृबुत्तित्वमहम्प्रत्ययस्याक्तम् ? 

अत आह प्रत्यासत्ति । न हहे ज्ञानमाञ भ्राहकः, ।कन्तु तद्धिदिष्ठा धमी, 

स पवाहंबुध्या द्रम्यादिरूपेण गद्यते न द्रव्यादिमान्नम् । तेनोपाधिसेदे- 
$प्युपदिवस्य कर्तुः कर्मणश्च प्रत्यासत्तेरेकत्वाद् युक्त प्रस्वगास्मचर. 
ततित्वं, मेदस क्ियानप्यसिति न सल्वातमनेकत्वमिति ॥ ६९ ॥ 

-यद्यपि सवौत्मनैक्य तथापि न दोष श्त्याह् अस्रल्योगेति । अस्म. 
त्परयोगसंभिन्नाऽहमिति संयित् स्वयमात्मकतैकाऽपि सवी क्ञानकतया. 
व्मन्येव भवतीति (४) सच युस्यते प्रतिमास्तवकदस्मद्थं एव दहि शाता 
तत्र प्रतिमास्ते नान्य इति ॥ ७०॥ 

( १) भरबत्तिते । 
( २) उघ््यम ( बुद्धिः ) ज्ञायते ज्ञापयति चान्तरं प्रदीपददितिं यद्यु. 

च्यते, तत्न । नह्यक्ततिऽ्यं कच्चित् बुद्धिसु्रमते । क्षत लनुभानादवगच्छति । ( शा. भ. 
१,१.५५. ख )1 

तिषा 

नैवासौ 

॥ `  ¡ भवति प्रत्ययः | प्र्यगास्मनि 
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न चाऽच्र कर्णज्ञानग्राद्काऽऽकारवेदनम् । 
ग्राद्यत्यं येन बुद्धेः स्या दाभित्नत्वेऽपि पूर्वत् ॥७२॥ 
ञन्यरूपाऽपि श्वंवि ् तियंद्यन्याशेषयेष्यते । 
ज्ञानाकाराऽपि खंचिष्तिः कस्मान्नाऽयेस्य(१)कल्प्यलेऽर 
भभिन्नत्वं यद्( चेष्टं भादखभाहकवस्तुनोः । 
तद्ाऽन्धत्तर संचिन्तो श्याकारं ग्रहणं नवत् ॥ ७३ ॥ 
यदा तु ग्राह्चमाकारं नीक्छादि प्रतिपद्यते । 
न तदा ग्राह काऽऽकारा संवित्तिररयते कचित् ५७४॥ 
तस्मादलिन्नला यत् स्यात् तस्याऽष्यल्ुभ्वो वेत् । 

ग्राह्यो चा नाऽजुभरुषेत ्रार्काऽननुभुतिवत् ॥७५॥ 

श्षानस्य तु नाऽघभास्रोऽस्तीत्याह न चेति । ञानं हि करणं, क्रियाः 
तिचा न च नीरुमित्यन्न चयाणामन्यतसमपि भरकाश्त, ग्रह्यरूप 

ह्य लीलमात्रस्य पेवनात् । अतो न पृचेचदारमघत् ज्ञानस्य ग्राद्यत्वम् । 

क्ानदराष्देन त क्रियारूपसुच्यत इति ॥ ७९१ ॥ 
यहि तु प्राह्यमाघ्राञ्वभालखलाऽपि संविन्तिक्वानगोचरेस्युच्यतं तता 

परथे्टकदर्पनाय शानाधासा.ऽव्यथगोचरा शक्या कद्पयितुमित्यार्द 

भन्यिति । 
यदा च प्राह्यमान्नमेच भाखतेन क्ियाकतावा, तद्धयं सवंवि- 

ततिषु तितयग्रतिमासमाद्कुस्ते निरस्ताः । यस्तु नीम् जानामीति भर 

सिभासः स नाले क्नाते पश्चादासुमानिकः+न तु नीख वि चिरे वविर्धोति 

विश्चमितन्यम् । पवं च खद्ोपलम्भस्यैवाऽभावात्तन्नियमो दुखूपपा. ` 

व् इति 'खददोषलछम्भनियमदमेदो नीकुतद्धियो रित्मतदपि परोक्तं 

निरस्तम् । तस्माद्िशनमेच प्रादय प्रादकादाते ॥ ७२ ॥ | 

इतश्चेवमित्याद भिन्नमिति ॥ ७३ ॥ 

न व्वतेदस्तीति ष्यतिरेकेण वद्यम् प्रद्यसवि तावज्गाहकस्त. 

विसिर्नास्तीत्या् यदा तिति ॥ ७४ ॥ ` 

आादकावाभिन्नत्वे च ग्राह्यस्य तदयुमचवेलायां प्राहकोऽ०्वभूयंत, , 

सद्द वा ब्राद्याऽपि नाुभूखक न द्यकस्य युगपद्भदहपामश्रदहण च स 
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ग्राहकग्रह णेऽरप्येवं ग्राद्यक्तयेदनं मवेत् । 

शुद्धमेव निराकारं ग्राहकं क्ंधि(१)द्स्ति हि ॥७६॥ 
ग्राद्यादाभेन्नतायां च सा सौवित्तिनं युज्यते । 
ग्राहको चान श्यत तद्भाद्याऽनलुभूतियत् ।।७७॥ 
यथावद् ग्राद्यसंचित्तौ म्राहकथ्हभेऽपि वा । 
ग्रा्यग्राहकसविन्तिनास्स्येव स्याद् द्वयोरपि ॥७८॥ 
स बाहिरदशसंबद्ध हत्थनेन निरूप्यते । 
ग्राद्याऽऽकारस्य संथित्ति्हकाऽनु मवादते ॥ ७२॥ 
परं प्रति तु(र) साध्यत्शादथस्थाऽऽकारसिद्धये । 
यहिद््रन सम्बन्धो न दतुत्वाय कल्पते ॥ ८० ॥ 
तस्भाइदहिरिताहद निष्करुष्ट ग्राहकांलत्तः। 

संवेद्यं नीखर्पातादि(३) पत्यक्षादंरुदाहतम् ॥८१॥ 
पव श्राहकसंचित्ताचपि प्राह्यसोवित्तिः स्यान्न तु वथाप्यस्तीत्याह् 

भ्रादकेीति ॥ ७६ ॥ 
प्राह्यादभिन्नत्वे च तद्रेत संवित्तिनं स्यात्, ग्रह्यनपि संवेयेत 

तद्वदेव बा ब्राहको.ऽपि न संवेचेतेत्याह् प्रह्यादिपति ॥ ७७ ॥ 
पव प्रत्येकमेकाग्रहणे परस्याप्यद्चहणमापाद्यय द्वयोरपि समाहत्य 

दश्चेयति यथेत्ति ॥ ७८ ॥ 
उक्तेऽथं भाष्य(४)योञजयति स बदिदेशेति ॥ ७९ ॥ 
केचिस्वधकार्त्वे नीरदेवदिर्दश्चललस्बस्थित्वं हेतुखच्यतत इति 

क्याचक्षते, बदहिर्देशसम्बद्धो छाकारः कथमान्तरस्य ज्ञानस्य स्यादित्ति। 
तकल न युक्तमित्याह परं प्रतीति । न बदिरदैशस्तत्सम्बन्थो दवा परस्य 
सिद्धः; कथमसौ हेतुरिति ॥ ८० ॥ 

तस्मात्पू्वोक्त पव भाष्यार्थ इत्याह तस्मादिति । बदहिरित्य् भाष्ये 
द् मिव्येवमिदंकारेण प्रादकोन्निष्छृष्टमेव प्रत्यक्षादेः भरमाणस्य श्राय 
मीखपीताष्दाहतम् । अयञ्च सष्याथेः। स पव हि नीटाद्याकसे 
षहिरदैश्ाखम्बद्धो प्राहकान्निष्कृष्ठः प्रतीयते न बुद्धिरिति ॥ <१ ॥ 

( १) संनिदन्तिदि श्तिपा.) (२)ने (३) नीखमित्यादीति पा. । 
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न पूयं ज्ञायते बुद्धिरित्यश्चैतददिष्यते । 
ग्राहकस्यैव संवि्तिलक्ष्यते ग्रहणे कचित् ॥८२॥ 
न स्मरति मया कोऽपि गृहीत्तोऽधेस्तदेति हि । 

[नि 

स्भरन्ति माहकोत्पाद यराद्यरूपापिवारजितम् ॥८३॥ 
तसमाद्ष्मन्नतायां च याद्येऽपि स्ध्रणं मयचत् । 
ग्राहकस्म्तिनि मासात् तल्नाप्येषेैव गृह्यते ॥८२॥ 
तदत्यन्ताऽबिनाभावान्नैक्ाऽऽकारं हि जायते । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्य' सिद्धैव प्मेन्चता तयोः ॥८५॥ 
ग्राद्यांरो यादहकांशचिन गृद्यते ग्राहकः पुनः । 
गृदोतेति न वन्द्यं ग्राहकान्तरषजंनात् ॥ ८६ ॥ 
ग्रा द्यांहोनाऽप्यश्क्तत्वान्न तस्थ ग्रहणं मवेत् । 

्राह्यनिपुं्तस्य प्राहकस्य संचिति; “सत्यं, पूवै बुद्धि षत्पद्यते न 
तु पूवं श्चायते, भचति हि कदाचिदेतत् यञ्ज्ञातोऽप्यथेः सन्न क्ञात 
दति उच्यत, इत्यज भाष्ये वक्ष्यते इत्याह न पूवैमिति ॥ ८२ ॥ 

क्र छक्ष्यतेऽत आद् न स्मरामीति । ज्ञातो मया वसन्तेऽस्मिन् देर 
कोऽपि पुखषः सम्प्रति विस्मुतवानर्मीति पूषैज(र)गब्र्ये देवदत्ते स्थ 
तावप्रतिभास्लमनेऽपि तद्धोचरं ज्ञानं प्रतिभाक्लव इति ॥ ८३॥ 

प्राहकाद्भिन्नत्ने च प्राह्यस्य तन्नापि स्मरणं स्वा द्वेत्यादह् तस्मादिति । 

न तु भवतीत्याह भ्रादकेति । प्रव प्राहक(र)स्यरतिरेव द्ध्यते घ्राहक- 
स्यैव स्म्रतो निरभाख्ादिति ॥ ८४ ॥ 

तेन भ्राहकेण प्राह्यस्यात्यन्ताऽचिनाभावान्न स्मर्णमेकाकारं जा- 

व्याह तदत्यन्तेति । तदेवमेकस्य प्रहणान्वयेऽप्यन्यस्य व्यतिरेकात् 

सिद्धं भिश्नत्वामाति उपखष्सति अन्वयेति ॥ ८५ ॥ । 

चोदयति प्रह्ांश इति । यदुक्तमेकस्य अ्रहणे परस्यापि व्रहणं स्या 

दिति, तवयुक्तम् , प्रह्यांशो हि प्राहकांशिन श्यते, भ्राहकस्य तुन 

प्राहकान्तरमस्तीति कथं युष्येतेति ॥ ८६ ॥ 
प्राह्यांश्चेन तस्य ग्रहणमिति चन्न, तस्य प्राह्यस्वभाचस्य प्रादक 

श्त्त्यभाचादित्याह भ्राद्यिनेति । तस्य च प्राहकत्वे प्राहकभात्ररूपत्वाज्- 
7 



२२२ न्पायरव्राकराल्यन्यांख्यासदिते श कवाप । 

ग्राहकत्वेन चैतस्य ह्ीयेतैव द्विरूपला ॥ ८७ ॥ 
ग्राहके गृभाणे च ्राह्यमान्नप्रसञ्जनम् । 

न स्थादाकार एकश्चदिततरस्यापि नास्तिता ॥८८॥ 
उद्धवाऽभिभवाम्यां च प्राद्याऽप्राद्यरपद् शनम् । 
यथा द्पिभभाद्ीनां खपमाजोपलस्मनम् ॥ ८२ ॥ 
दिषा चाशने समीपस्यैः स्पशे एवोपलभ्यते । 
गन्धवदृद्रन्यल््लो च गन्घस्येवोपलम्मनम् ॥९० ॥ 

गुणान्तरसं वित्तियेधाऽन्रासिमवात्तथा | 
15१कारान्तरसं वित्तिम्राद्यग्राहकवुद्धिषु ॥ ९१॥ 

ग्राद्यादनन्यभुतोऽपि कथ्िन्नैवो परृभ्यते । 
नित्यानित्यादयो धमः शब्दादिग्रहणे यथा ॥९२॥ 
अभेदे बाभ्युपेतल्यायं प्रसङ्गो यदि गीयते | 
एकस्मिन् गरद्यमाणेऽके न गृद्येतापरः कथम् ॥९६३॥ ` 

क्ञानरव दवैरूप्यहानिरित्याह मरादकसेनेति ॥ ८७ ॥ । 
पव प्राहकस्यापि ब्राह्यन्े व्राद्यमाग्रततया दिरूप्यहानिरेवेच्याद् 

मरहकहति । मवतु तर्धैक(१)रुप्यमेकेति चेत्, तत्राह न स्यादिति । ब्राद्य- 
प्राहकयोरितरेतरापेश्चत्व।द्स्यतराभावे$न्यतरद्पि न स्यात्, ततश्च 
निःस्वभावक्रत्वास्ज्ञानस्यव (<मा स्यादत्त ॥ ८८ ॥ 

उ द्वाभिभववदोन चोपपन्नमेकस्य प्रदणमिततस्स्य चाग्रहणं, तथा 
कके दशथेनादिद्याह उद्भवति । क दष्टमित्याह ययेति । प्रभाकूपस्पशंयोरदि 
व्यवस्थितं रज्रिन्द्विञुपलम्भनम् । उव्ाहरणान्तसमाद् गन्धबदित्यभि 
भवा दत्तेन । प्रकृते बाजयति तथेति ॥ ८९ ॥ ९१ ॥ । 

ननु ङपादानां मदादुद्धवासिभषो युक्तो, म्यभादकयोः कथमत 
आह ्रह्मादिति । नहि रूपादिवन्नित्यत्वादनां धर्मिणो मेदः, भथ च 
तदु अ्रहणशऽ्प्यभ्रहणमिति ॥ & ॥ 

किञ्ाऽभेदस्या$भयुपगमेनेदं प्रसङ्गापादानम्, अभेदे च सत्ये. 
करमन ग्ृह्यनाणज्पर ऽप गृह्यतप्व, कथमम्रदणसुस्यत इत्याह भअ 

भेदमिति ॥ ९३ ! 



-तस्माद्यत् स्याद्यदा योग्यं स्मैव ग्रहणं चदा । 
कयं च त्वदुपन्यस्तं दात्य भावान्न गृह्यते ॥ ९५ ॥ 
कुतोऽयम्ेक वस्तुत्वे योग्यायोग्यत्वसस्भवः | 
ठद्धवाभिम वात्मत्वं कथं चैकस्य कल्पितम् ॥९५॥ 
एकांश्ाभि मवे च स्यादितरसाधि्वोऽपिते , 
तथा तस्याभिभतत्वाद् अ्राद्यस्वं न च युज्यत ॥९६॥ 
अयोग्यता चिकल्प्येवं दान्ता येऽ कीर्तिताः । 
खपादि मेदत्तन्न स्यादुद्धवाऽभिमवाद्यपि ॥ ९७ ॥ 
यदाप्येकान्तलो भेदो शूपादेने परस्परम् । 
तदापि द्रव्यर्पस्य परिणामस्तथा तथा ।॥९८॥ 

(अभिन्नस्वेऽपि न ्राह्यपिति पचाऽत्रदीद्धवान् । 

कृतकत्वादिधमांणां धी मेदेऽनन्यता (१)कथम् ॥ ९९॥ 

पूमपरस्बा्रहणसुपपादितं, तदुपसंहरति तस्मदिति । यद्ुद्भते 

यस्य घा प्राहकसद्भावस्तदोग्यम् , दइतरदयोग्यामेत्ति । यदपि सस्रु. 

त्योक्तम् , पकस्य प्रहणाग्रहणे वा द्वयोरपि तथा स्यादिति, तद्पि 

क्क्तथमाचादेच न पसज्यत इत्याह द्वयमिति ॥ 8 ॥ 

परिष्टस्ति कृत इति । न द्येकस्य युगपद्योग्यायोग्यतवसुद्दवाभिम- 

वात्मकत्वं चा सम्भवति; विरद्धधप्रौऽध्यासेन भेदापत्तेरिति ॥ २५ 

पवञ्चेकाभिभवे परस्याऽप्यभ्िमवादद्रहणं स्यादित्याह एक 

दीति ॥ २६ ॥ _ 

प्वमयोग्यताऽपि विकरपनीया स्यात् यथेकस्यच तदा (रोनसः 

मभषीत भसेद्तत्, अयोग्यत्ये न कश्चिद् गर्येतेस्या द अयेग्बतेति । रूपा 

दीनां त मेदादुपपन्नेषो द्धवाभिभवन्यवस्ये्याद दथन्ता इति ॥ ९७ ॥ 

कथ पुना रूपादीनां दुष्यादेकस्मादमिन्नाना भिथो भेदाऽत मा 

यद्।ऽपति । यद्यपि द्वडयस्येकत्वात्तदाभन्नाना रूपादीनामपि तेनात्मनः 

क््वान्नक।न्तभेद » तथाप्यस्त्येव स्वरूपतो भेदः, व्यमि तच्तदरूपाप्- 

परिणाममेदेन भिन्नमेषेति ॥ ९८॥ 
म 
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२९४ त्यायरनाकराख्यग्याख्यसिहत शाकवाातक । 

न द्यन्यतपत्ययादस्ति भिन्नाद् भ्राद्यस्य भेदकम्" । 

न चेयन्सेव भदृश्य देतो मूर्तित्तोऽपि वा ॥१००॥ 

कारणानां हि सम्बन्धः कार्यैः क्ुतकतोच्यते । 

 विभागोऽवथचम्नां च भवेत् कचिदानेस्यतता ॥१०१॥ 

बुच्यादेरात्मशूपादेस्थान नािर्वसुच्यते । 

` (नित्यत्वं सवेदा खत्ता वस्तुत्व सव कात्यते ॥१०२॥ 

प्रपाणज्ञानसखम्बन्धः प्रमेयज्ञेयलोश्यते । 

सेच चात्र सिन्नल्वमस्ति केनविद्ाच्छना।॥१०२॥ 

त्स्माद्यथेव शूपादेदेश्मदादा माना) 

बुद्धिमेदेन भेदा ऽस्त तथचाऽच्र पतायताम् ॥१०४॥ 

अत्यन्तनिन्नताऽस्म्ाभि्नव कस्यचिरदेष्ते । 

, यश्च शस्दादि्रहणे तदभिन्नानामपि नित्यत्वादीनामग्रदणमिस्युक्त, 
चन्चुभाष्य परिहरति भभिन्नतवेऽति साद्धैन । तेषामप्यस्त्येव भेदः 

श्ुद्धमदत् १न हु बुदभदादन्यदास्त भद् प्रमाणामात । नन्वस्ात दशः 

मेदे परिमाणभेदे घा कथं मेदोऽत आह नचेति । न हि मूत्तिदिराभेद् 

निबन्धन पव भेद हइत्येवमियन्ताऽस्ति तदभावेऽपि प्रमाणबरादुपप 
त्ेरिति ॥ ९२ ॥ १०० ॥ 

कीडशं पुनः शब्द् दिन्यतिरिक्तं ृतकत्वादीनां सूय यदबुद्धिमेदा- 
द्धिश्नमिस्युच्यते, तद् शयति कारणानामिति । नाशित्वास्मरकमनित्यत्वं सा 
वयत्तानामवयचविग्छेषात्मकं तदुपरुक्षितः प्रध्वंसाभाव इत्यथैः । निर. 
घयकानां तु बुद्धधादौीनां धर्मिणः स्वरूपमात्रेणावस्थानं बुद्धिविर्द 
स्तत्पभ्वसाभाव इति यावत् । तदाह विभाग इति । नित्यत्वं दशयति 
नित्यत्वीमीत । उत्पत्ति विनाशरदितत्वे खति सरघं सपद सस्व, न पुनः 
सर्वकारसलबन्धः, काठस्य तद्मावप्रसङ्गादिति । चस्तुरं दश्तौयतिं 
वस्तुरवमिति । सैवेति । सर्वदेति विश्चेषणसराहेता सन्तेत्यर्थः ॥ १०९।९०२ ॥ 

प्रमेयत्वं ज्ञेयत्वे च दशयति प्रमणिति । ज्ञेयत्वाऽवान्तरसामान्यं प्रमे. 
यत्वमिति । सवषु च कतकत्घाङिष्वसित कनाचिदात्मना शब्दादिभ्यो 
मेद् इत्याह सवैतरेति ॥ १०३ ॥ 
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[किः स्य हि वस्तुरूपेण भिद्यते न परस्परपर ॥ १०५ ॥ 
सवे च करलक्त्यादि क्रियाहेत्वाद्यपेश्नया । | 
गद्यते तद सकिन्ाचयेदरेऽपि न गद्यते ॥ ५०६ ॥ 
ज्ञाने मैवयिधो भेदो नाचेश्नाऽन्यञ्च विद्यने। 
परस्परेण चाप्चा स्याच्चत्, सन्नहिनख खः॥१०५७॥ 

` ननु याहकमिव्येचं ग्रद्यसित्यपि वा भिः । 
नीलादिय्रहणे माऽस्तीत्यपष्ठा कथसयुच्यते ॥२०८॥ 

मा भरुदूवं नयप्र द्याकारं ग्रह“: भवत् । 
एव द्य(१यरद्मागे वाज्ञानद्यकारत। कथम्) १०९॥ 

ऋवा्िकमत आह अत्यन्तेति । कथयिष्याह सर्वं॑दति । तेन कथंचिद्धे. 
दवतोरेव सवब्रोद्धवाऽभियघन्यवस्थानरतिति ॥ १०५ ॥ 

कि पुनः कारणे शान्दाऽभिन्नस्यापि कृतकत्वादेः, यतस्तदश्रदणे. 
इप्यव्रहणमत आह सवै चेति ॥ १५६ ॥ 

जाने तुप्राष्यप्राहकयेःकथचिदपिभेदोनास्ति, न चाऽपेश्चषणीयं कि 
चिद्तोऽ्वदयमक्ग्रहण परस्यापि तत्स्यादिग्यषह ज्ञाने इति । शङ्कते 
परस्परणति । ग्राह्य हवि भ्रादकाऽपेक्ष, तश्च प्राद्याऽप्क्षामदि ! परिदिसति 
संनिहित ईति ॥ १५७ ॥ 

चोदयति नन्विति । यदुक्तं लनिदितहति, लदयुक्त, बुद्धिस्थिनिददि 
सनिधान, न च -नीखाविग्रहणे श्राहकमिति प्राह्यामात व जुदधरार्ति, 
अतः कथ तयोः सनिधानम् 'अपक्षा कथपुच्यनः' इनि अपेक्ल(ऽङ्गीकर- 

णमयुक्त, तदङ्कीकरणो च परिहाराऽसमघ इत्यथः ॥ १०८ ॥ 

परिहरति म। भूदिति । यद्यपि प्रायं प्राहकमिति वान गृह्यते तथा 

पि ताचरस्वरूपेण प्रय गृदीतं, ताता चापक्षणीयखमादितसेर्पि 

ग्रहीवन्यः, तथा प्राहकेऽयि गदी तद्धाभाद्प्र्योपपि ग्रहीतव्य इति । 

किश्च, यदि प्राह्यं प्राहकमरिति च न गृह्यते, तेनोऽस्य द्याकारत्वे 

कि धमाणम्,न तु ज्ञानान्तरं, तस्यापि स्वांशपयवसखानादेत्याह 
एवमिति ॥ १५९ ॥ 
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 उत्तरोत्तरविज्ञानविशेषाद्या प्रकल्प्यते । 
श्राहकाकारसंचित्तिःस्मरणास्याऽऽलुमानिश्ी ॥११०॥ 

एकाकारं किल ज्ञानं प्रथमे यदि कर्ष्यते | 

ततस्ताष्टषयाऽप्यन्पा तदुतेव मनिभवेत् ॥ १११ ॥ 
धट वज्ञाननञ्ज्ञानविशेषोऽलो न सिध्यतिः। 

ग्रादकाऽऽकारसविन्तौ त्वाकार प्रचयो भषेत् ॥१५२॥ 
जायते(१)पृर्व विज्ञानं द्याकारं यन्न तुनः । 

पवमेकग्रहणेऽपरस्यापि ग्रदणप्रसङ्गे (२)भाहिते परः पुनराह, अ 
स्त्वेव स। चाकार सावित्तिः, उन्पयमानमवाह कषान ग्राह्या$ऽकारेण घ. 

टादिनाग्राहकाकारेणच ज्ञानरूपेण प्रकादाते, उत्तरात्तरक्चानविदेषादु. 
तरक।ल चोभयन्न स्सनिद शनात् स्वयं प्रक!शर्तस्या$बुमौयते। तथा ऽहः 

धरविक्वानतञज्ञानविद्राप्रात्त् दिरूपता। 
स्मृतेरत्तरकारं च न ह्यसाघचिभाविता ॥ {इति । 

तद् वृ्षयितुसुपरयस्याति उत्तरो्तरेति ॥ ११० ॥ * 
'उत्तरोत्तरविश्चानविशवषा। दिस्येतद्विव्ुणोत्ि एकाऽऽकारमिति साद्धंन। 

यदि धरटक्ञान घरविष्रय केवलं विषया§ऽक्षार स्यात्तनस्तस्य धराकार. 
स्वात्तद्धिषयमपि द्विनीयक्ानं केवलतिषयाकारं घटाक्रास्म्रव स्यात्, 
पव तृनीयाददिकमपीति नाचरोत्तरविक्चानावदेषः स्यात्, एवं क्षल. 
प्रा्काकारत्वेपपि सर्वेषां सविन्मात्ररूपन्वादाविशेष एवेति । यदातु 
श्रथमश्चानं प्राह्यश्रादकोभयरूपं, तद्ाऽऽकारप्रचयात् सिध्यति प्विश्चिष 
इच्याह प्रादकेति ॥ १११ ॥ ११२॥ 

प्रचयमेव दशयति (चे)जायतदति भिन्नता ऽन्तेन । प्रथमस्य हिषि 
षयाकारेण प्राहकाकरारेण च द्याकारत्वे तद्धिषयं द्वितीयं तद्धिषयास्या- 
माकाराञ्यामात्मीयन चश्राहदक्ताकारेण ऽध्राक्रारं मवति । पवमकाऽ- 

(१) ज्ञायते इति पा. । 
(२) एवमेक परस्यापि प्रहणग्र्ग भापादितः। परः पुनराह-उत्तरोत्तरति । 

असयेव सा दरयाकरम॑वित्तिः । उत्पद्यमानमेव ह जञानं भ्रह्याकरेण घटादना भ्रादकाक्षरेण 
च श्ानरूपेण परकाशते । उत्तराततज्ञानविदपादुत्तरकाे चोभयत स्मृतिदक्षनदिव प्रकाशस्त 

स्यानुमीयते । यथाहुः-घटव्ज्ञानतजज्ञान{वश्चेषाद् 
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[१ भः भ । 
तस्याऽऽस्मीयस् पूवा च रदिषयस्थाबुपष्टुतां ॥१९३॥ 
५ ज 8 भ [नष 

परेऽकवाकारघ्दधर्थवं पूतेञ्यो सित्तता, तथा| 

ग्राद्यवस्स्मरणात्पश्चात्वविन्त) ्ाहकः पुरा ॥१९४॥ 

न तावद्वमाकारान् परयानः प्रचयान्वितान् | 
विषयव्यपदेच्ा।च्च नतं ज्ञाननिदहपणम् ॥ ११५ ॥ 

[3 ि [5 [१ 

तस्माउज्ञ(नात्मनकत्वे ग्राद्यभेदनिबन्धनः। 

सवितत्तिमेद्ः सिद्दोऽत्र किमाकारान्तरेणनः॥११६॥ 
निराकारत्वसास्थेऽपि यथाऽऽकारवत श्रवम् | 

[कन न, ॐ (र [क [न 

भेदः श्वामाविकस्तद्ज्ज्ञानानां कि न सिध्यति।१९७। 
ऽकारभरचयादुत्तरोत्तरेषां पूवपूद्म्यो भिन्नता स्िभ्यततीति । "स्मरणा 
च!ऽऽनुमानिकी' व्येतद्धिव्ुभेति तथेति । क्ञानो घड इति संहेव ज्ञनेना 
$ स्मरति, न च।ऽगरदीतस्य स्मरण सभवति, अतो श्ञानमपि 
गरृदीतमिति ॥ १९१३ ॥ ११४ ॥ 

परिदरसीत > तानदिति । केवठभ्रादकाकारं सदिन्माज्ररूपमेव ` सवैः 
नतु तत्र द्विडवाकारप्रचयोऽस्ति। विषयाकारस्तु धघरादिबाह्य पव 

कञानस्य विषयो भवति, न त्वसौ शानस्याकार इति । कथं तर्हिं नीला 
द्ाकारं क्ननमिति उयपदेशः+ अत आह विषपरेति । नील।कारं, नीरविष्रय 
मित्यर्थः । विषयविशिषस्य व्यपदे्मन्तरण ज्ञानस्य स्वगतो विशेषो 
निरूपयितु भ्यपदेष्टुं चादाक्रय इति विषयद्वारेण व्यपदिश्यतदइति॥११५॥ 

नन्धव संविन्माचरूपत्वाज्ञक्चाःनानां न मदः सिद्द आदह तस्मा. 
ते । यस्माद्रेवं विषयाहते न क्ञाननिरूपणे तस्मात् श्वानरूपणेकत्वेऽपि 
षयभेदश्रमाणक पव ज्ञानभेदः, न ह्यसति ज्ञानभेदे क्ञेयमभदः सम्भ 
तीति ॥ ११६ ५ 

ननु विमानो सेदो ्राह्यमेदास्थतीयते) निराकाराणं तु सविकां 
कथ मेदोऽत आह निराकारतवेति । साकाराणामेव कुतो मेदः संभ. 
वतीति ? नच्चु स्वमावात्कारणमेद।देति चत् , तुद्वाऽय निरकारःणा. 
मपीति कि नीखायाकारकदपनय। १ ततश्च यदुक्तं 'भचतस्त्वथं कट्प 
यित्वा सवेदिति न हि संवित्तिखखयैव तद्वेदना युक्तेति तत्परि. 

क 

मिति (१) ॥ ११७ ॥ 

दिति 
क 

५. नन 

2 न 



३९८ . | 
स्परनैसत्तरकालं चेष्येतन्सिथ्यैव गीयते । 
तदेव ह्यस्य सयिसिरथापस्योपजायते ॥ ५१८ ॥ 
गृहततन्रव यच्चा तदेमेद्ाद्) न तद्, थततः। 
नाऽस्माभिवौकपरत तेस्त्वं निभित्तभनुयुज्यसते ॥१९९॥ 
ग्राद्यग्रादकते वाऽस्य क्ैनचिन्नोपलभ्यते। 
प्रत्यक्षज्ञान पक्षे च, मैषा स्थादानुमानिकी ॥१२०॥ 
एकाऽऽकारे च विज्ञाने यद्यन्योऽप्यत्र करूप्पते । 
सहसरा ऽऽकारतेकसथ कस्मान्न परिकरप्यत ॥१२१९॥ 
ग्राह्यग्राहकथोर्मेदो नन्वश्त्येव परस्परम् । 
सिद्धो नःपतच्त एवं स्याद्, न ज्ञानत्वाद मेदतः॥२२२॥ 

स्म्रतेर्तरकार' (मन्येनत् पारहरति स्मृतरिति । मलिद्धेयं स्वति. 
रिनि। कथं त्हिंज्ञाते धरद्रति ज्ञानपरामशो.ऽत आह तदैवेति । यथा 
साऽथोपस्या ज्ञानकल्पनं तथा वक्ष्पामहइति॥ ११८॥ 

यस्वमेदादकग्रहणेऽपरमपि गुीनमेकेस्युक्त, नदयुमःषते गुहरेतमित्य- 
भेदादन्तन । निराकरोति न तदिति । कारणमाह यतो नाऽस्माभिरिति । यदि 

` द्य कस्मिन् गरहीते किमन्यदपि गह्ीनमिति वाक्पतिः समवतीदय. 
तद स्माभिभेवान्पृच्छयत्त तत एवं ब्रूयातक्भवत्येषा घाक्भ्रहत्तिरिति, 
न त्ववमस्माभमः पच्छयतडानते ॥ ११९॥ 

1# ताहू भवनच्यत्तऽन अह प्रद्यति । प्राह्यग्राहकयारन्यतस्श्रहणसर 
न््रतरन्न शृह्यत, तश्चकत्वेऽनुपपन्ने, तस्मादु भिन्नमेव प्राह्यं प्राहकादि 
तीदमस्माभिरच्यतदति । यज्चाऽपकारपरखयादुत्तरकालस्परतेश्च भरादक. 
स्यापि सावीत्तरस्तीत्युमीयनहत्युक्तं, तथाह प्रयक्षोत ॥ १२० ॥ 

तदव प्रद्यमाचाऽ्चमारे विज्ञाने ये {द्वनयस्य त्रितयस्य वा भास 

नमेकदेशिनः सौगताश्च कल्पयन्ति ते सदस्ना()काराऽवया समेव क. 
रपययुरित्याह एकाकारदत ॥ १२१९ ॥ 

चदेयति ब्र््ति । पकस्यापि ्चानस्य प्राह्यघ्राहकांशौ सिन्नावेवेति 
युक्तमेकग्रहणि प्ररस्याऽव्रइणमिनि । सिद्धान्तव्राद्याह सिद्धति ।. परः 
पुनराह नेति । करणमाह् ज्ञनत्वादिति । पकस्यैव क्ञानस्योमवप्यशौ तावे. 

नि क श क शात्सना भन्नावापज्ञानङूपपणाञभन्नातिातिन युष्मत्पक्षाक्लदरिते॥१२२॥ 
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[कि 

थं न्नाऽमिन्नल्वमेकस्थ कुतोऽत्र पारेकाल्षनम् | 

या सांप मतेनेचमुक्त्वा बुद्धस्य शासनम् ॥१२२॥ 

एष चद् ग्राहकं प्रायं कुनो निन्नत्ववागेयस् ] 

पथितं चत्कथसुच्येत तस्येकत्व पुनस्त्वया ॥ २२४॥ 

एकल्ञानादनन्यत्वाद् प्राद्यग्राहक्ोपिथः । 

एकत्वेन भवेञक्ञानं ग्राह्यं प्रार्कमव वा ॥ १२५॥ 

तन्न चान्यतरापाये द्धिलीयापायतः पुनः। 

ज्ञानस्यांराद्यासन्वानेःस्वाम।द्याद् भावता ॥१२६॥ 

{भिन्नास्षां चाऽप्यनिन्नत्वाद्धेरो ज्ञानाल्मनो भवेत् । 

(१)तस्स्वारनचत् , ततश्चैवं सिद्धं वस्तुद्वयं हि नः १२७) 
(लयो यदि संज्ञं ज्ञानमित्यस्त्क्थाऽंपे बा। 

ज्ञानं ज्ञाधलहइलय्थो धीमा करणेऽपि वा ॥१२८॥ 
समथा वस्तुमेदो नः सिख; शब्दो यथासाच । 
पवस न नस्तच् काचिद्धिवतिपन्नसाः ॥२२९ ॥ 

1 

तदतद्भ्युपगतल्तिद्धास्तीवरोधन दुष्यत भिच।भिन्नस्वमिति ॥ १२३ ॥ 

बद्धरास्नमेष स्मारयति एकमिति । पव च भवन्मताद्करूप्यम- 

व ज्ञानस्याऽऽपादयितुं चकयमित्याद् एकेति ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

यदा त्वन्यततयाभावस्तदा प्र्यप्राहकयोरितरतरापक्षत्वादेकाभा 

ऽपर स्याप्यमावा(जिःस्वभावत्वन क्ञानस्याप्यसाव. एव स्यादुत्याह 

तजर चेति ॥ १२६ ॥ 

. यदिवा भिन्नाभ्या्मद्चाभ्याममेदस्तद्वरेव ज्ञानस्यापि भेद इत्याह 

भिन्नाम्य्मिति बदन्तेन 1 पदं चाऽत्यन्तभदाद् प्राह्यप्राहकयो; सिद्धं नः 

स मीदहितमिच्याहू ततश्चेति ॥ १२७ ॥ 

सिद्धे च वस्तुभेदे यद्युमयोश्चनिशब्दः परिभाष्येताऽथचा करम 

बयुत्पस्याऽ्य भावकरणान्यतरञ्युत्पस्या च बुद्धौ कश नर्द्; प्रयुज्यते 

तदस्तु नाम यथयेष्टामित्याद तयेति द्वन ॥ १ १२९९ ॥ 
------ -. -~----------~---------~--<----~- ~ भ~ 
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१३० न्ययरं्।कराल्यन्यषयासहितं शकवातक । 

"अथ सत्यपि भिन्न्ये ग्राह्यं ज्ञानान्तरं सवेत । 

ज्ञानस्व तस्थ का युक्तिः प्रदा क्ता यदि(१) सेष्यते। १२० 

नं ज्ञानभिर्तादं तुन ढयोरलुरतने। 

व्यातिरे्तं च सामान्यं स्वधा नाऽभ्युपगम्यत्तं।१२१॥ 

व्यतिरे तयाज्ञानान्न(२) ज्ञानात्मकता भवतं | 

तद्रूपरहितत्वे च ज्ञानाऽभावः प्रसज्यते) १३२) 
ताभ्यां च तत्य सस्वन्पे प्रत्येकं त्यतिषञ्य च(३) । 

मेदसाव्यवत्वादिदोषो केश्चेषिकादिवत् ॥ १३३ ॥ 
वथा हि तेषां जात्पादौ दोषा द्युक्ताः परैरमी । 
त्वेषां प्रसज्यन्ते सिन्ञाऽभिन्नाथेसङ्गतौ ॥ १६४ ॥ 

वैमापिक्ास्त्वाहुः, सत्य, ग्राहक द्धित्रमेष ब्राह्यं, तन्त ज्नमेव 
वा ऽतीतं नार्थं इति, तदृन्यगुक्तं, युक्तदमावादित्याह् मथति पादश्रयेण । 
यदि तु पूर्वकता परिभाब। कममव्युत्पत्तिवी ्ञानत्वि ब्रह्यस्थे युक्तिः, ततः 
तष्यत(४)इत्य) ह् पूरौक्तेति ॥ १३० ॥ 

अर्थत्तस्तु नेकरूपं कानत्वम्ुमयरस्तीव्याह ज्ञानमिति । तघापि ना 
स्व्ववाऽयुगतं, स हि स्वछ्चगव्यातरिकत सामान्यमस्ति मवतामित्याह् 

व्यतिस्किपरति ॥ १३१ ॥ 

अभ्युपेत्यापि चरूमः, तत् खदु पू्त्तसभ्यां भ्राछ्प्राहकछस्वलक्षणा. 
भ्यां व्यतिरिकमव्यतिरिक्तं वा, व्यतिरिक्तत्वे ताषद् ग्राह्यप्राहक्षयोनं 
क्षानात्मकता स्यादित्याह व्यतिरेके इति । क्ञनस्य ख प्राह्यप्राहकाभ्यां 

भिन्नस्य तदू पविर्हादमावः स्यादस्याह तदेति ॥ १३२ ॥ 
व्यतिरक्तस्य च ज्ञानस्वरूपस्य ताभ्यां प्रत्येकं सम्बन्धे भूततयतक' 

मेगुणवद्धेदः स्याद् , उयासल्य खम्बन्धे सावयवत्वमित्यादिदोषो वैशे. 
षिकादिवद्धवक्तामपिं स्यादित्याह ताभ्यामिति ॥ १३६ ॥ 

वैरोषिकादिवदिव्येच द्वषणोति यथा ईैति। मिन्नेष्वभिन्नस्याऽ्थस्य 
सङ्गतावभ्युपगस्यमानायामित्य्थैः ॥ १३४॥ 

+-----------~---~-------------------- 

॥ वि ^ 


